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PRİZMATİK MODÜLER ÇELİK DEPOLAR
İçme Suyu,Yangın Suyu, Kullanım suyu ve Tarımsal Sulama Depoları... 

Su depolamada çok yönlü, esnek ve akılcı bir çözüm

Fabrika şşartlarında preslenerek form verilip kaplaması yapılan çelik modüller sahada cıvatalarla birleştirilerek monte 
edilmektedir. Farklı ölçülere sahip alternatif modüller ile projelerinize uygun şekil ve boyutlarda prizmatik depolar kurmak 
mümkündür. İçten veya dıştan montaj imkanı ile, dar ve sınırlı girişli mekanlarda kolay tsşıma ve kurulum yapılmaktadır.

Malzeme seçenekleri

Panelller karbon çelik veya  paslanmaz çelik malzemeden üretilip 
depolanacak ürünün aşındırıcı özelliklerine dayanıklı olması için 
galvanizleme, epoksi boyama, poliuretan, poliurea veya membran 
kaplama yapılmaktadır. 

Tank çatısı

Presli paneller veya  düz çatı panelleri kullanılarak eğimli veya düz  
çatılar yapılmaktadır

Seviye göstergesi

Seffaf hortumlu seviye göstergesi, raylı halatlı seviye göstergesi, 
şamandralı seviye kadranı gibi mekanik seçeneklerin yanısıra 
otomotik kontrol sistemlerine uygun elektronik transmitter ve 
seviye şalterleri ile seviye takibi ve kontrolü yapılmaktadır. 

Panel birleşim malzemeleri 

Paneller arası sızdırmazlığı sağlamak için UV ve yaşlanmaya 
dayanıklı EPDM conta veya mastik uygulamasi yapılmaktadır. 

Tesisat bağlantıları 

Projeye uygun tip, ölçü ve planda  tesisat bağlantıları fabrika 
ortamında hazırlnmasahada kaynak ve delme işlemlerine gerek 
kalmayacak şşekilde yerleşimleri  hazırlanmaktadır. 

Cıvata, somun ve pullar paslanmaz çelik veya galvanizlidir. 

Donma riski olan tanklar için termal izolasyon yapılmaktadır. 
Elektrikli rezistans ısıtıcılar ile en soğuk iklimlerde bile tankın 
donma ihtimali ortadan kaldırılır. 
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Avantajları

Geniş aralıkta kapasite ve şşekil konfigürasyou 
yapılabilir.
Nakliye bedeli  düşüktür, hızlı ve kolay kurulur. Sahada 
kaynak ve boyama işlemleri gerektirmez. 

İşş güvenliği için tehdit oluşturan riskler asgariye 
indirilmiştir. Dar geçişli yerlere  kolaylıkla  taşınabilir.

Kaynaklı depolara göre korozyon riski daha azdır, daha 
uzun ömürlüdür.
Montajda oluşabilecek zararlar ortadan kaldırılmıştır. 
İhtiyaç durumunda kapasite artırılabilir.
Farklı kaplama seçenekleri ile her tür sıvı malzemenin 
depolanmasinda kullanılabilir.
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