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cRoom - teknisk utstyrscontainer
Vår kontrollrom-container er
utviklet og designet for å beskytte
toppmoderne utstyr.
cRoom utstyrscontainere er tekniske
enheter montert av høykvalitetsmaterialer
og med patentert design som
representerer en unik løsning for
skjerming av kontrollrom og industriell
maskinvare.

Kort om Croom
Anvendelse
•
•
•
•
•

Kontrollrom
Beskyttelse av utstyr
Trafokiosk
Konstruksjonsbod
Nedkjøling / Oppvarming

Industrier
•
•
•
•
•
•

Telecom
Gruvedrift
Bensinstasjoner
Vindkraft
Lokale fyringsanlegg
Transportinfrastruktur

Laget i Finland

cRoom utstyrscontainere er
produsert i Finland. Produktet er
utviklet, designet og produsert av
Harri Haavikko Oy /
www.croom.fi

cRoom utstyrscontainer er en energi- og
kostnadseffektiv pakke som oppfyller
alle dine krav. Kontrollromsenheten kan
utstyres med blant annet sentralbord,
automatisering og prosesskontroll, rør og
kjøleutstyr.
cRoom utstyrcontainer er en trygg,
miljøvennlig og rimelig skreddersydd
løsning.

Fordel med Croom utstyrscontainere
Lett, men sterk og bærekraftig
konstruksjon
Fort å montere og flytte.

“Ett vindu”-tilnærming i
utstyrscontainere.

Problemfri planlegging og montering av
utstyrscontainere på et sted.

Hermetisk kjerne

Verken fuktighet, eller frost, eller varme
kommer til å ødelegge verdifullt utstyr i
containeren.

Fordeler ved drift og livssyklus

Vedlikehold og strømbrudd med minimum
nedetid for operasjoner.

Unike tekniske egenskaper
Den selvbærende veggstrukturen bruker patentert
sandwichpanelteknologi som gjør det mulig å bruke
utstyrscontaineren i krevende miljøer.

1.

Fundamentet kan bygges på toppen av sokkel, skruepel eller
pidestall i henhold til anvendelse, krav og miljø.

cRoom – Teknisk struktur
1.

Selvbærende veggstruktur laget av stål, aluminium og
tre. LETT men STERK KONSTRUKSJON

2.

Veggmaterialet er metallplate, glassfiber og kryssfiner.

3.

Selvbærende struktur laget av polystyren, tykkelse
30-150mm

4.

5.

2.

3.

Energieffektiv og brannsikker konstruksjon. U-verdi
0,16-0,66 W / F og brannklasse P3, på forespørsel P2,
P1. Veggkonstruksjonsvekt 5-25 kg / m². Strukturen er
hermetisk, dvs. den er lufttett.

4.

Se de siste spesifikasjonene og modellene på
nettstedet vårt: www.croom.fi

5.

cRoom utstyrscontainer er en teknisk
enhet som kan fungere som sentralbord,
en telekommunikasjonsenhet, en
automatiserings- og prosesskontrollenhet,
lagring og sosial plass.
Designet og produsert av:
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