DUMBOX KADAVERKOELINGEN
Opslaan van kadavers en dierlijk afval los, in tonnen of in containers.
Probleemloos wordt een temperatuur van 2°C bereikt. Door een goede afdichting en koeling wordt de geur
en insecten in zeer belangrijke mate beperkt. Hierdoor wordt stockage op langere termijn ook mogelijk.
De modulaire DUMBOX kadaverkoelbox is gemaakt uit polyurethaanisolatiepanelen dikte 6cm (K-waarde
0,36) die dampdicht en waterdicht ingepolyesterd zijn.
Hierdoor behouden de isolatiepanelen hun isolerend effect perfect op lange termijn.
De polyesterpanelen zijn vrij van roestvorming en gemakkelijk te reinigen door hun perfect gladde
afwerking.
Alle opengaande delen zijn voorzien van een degelijk afsluitende afdichting.
De CFK vrije koelgroep met extra grote condenser, rotatieve compressor en elektronisch regelbare
thermostaat zorgen voor een optimaal rendement en maken het mogelijk de temperatuur probleemloos
in alle omstandigheden tot 2°C te garanderen. Een deurcontact schakelt de koelgroep uit bij de minste
opening van de deur. De RVS verdamper en PVC temperatuursondes garanderen een langere levensduur
van de koeling.
De uitrijwagen is zeer laag uitgevoerd. Hierdoor kunnen de kadavers of de tonnen gemakkelijk erop
geplaatst worden. De rails zijn voldoende lang zodat er een afstand van ongeveer 1 meter tussen de box en
de wagen is als deze buitengetrokken staat. Dit beperkt de kans op beschadiging van de box tijdens het
lossen aanzienlijk.
Er is mogelijkheid om een verwarmde dichting, die thermostatisch geregeld is te voorzien over de volledige
omtrek van de deur. Deze laat toe de deur probleemloos te openen in alle weersomstandigheden zonder
beschadiging.
Door het plaatsen van een vulluik bovenaan kunnen kleine kadavers in de box geworpen worden zonder de
deur te openen. Hierdoor is er minder verlies van gekoelde lucht.
Voor wie een nog grotere hygiëne wenst zijn er de boxen met 2 deuren. Eén deur aan de kant van het
bedrijf, de andere deur aan de kant van de straat. De vrachtwagens van de kadaverophaaldienst moeten
hierdoor niet meer op het bedrijf komen wat de kans op het binnen brengen van ziektes op uw bedrijf
aanzienlijk beperkt. De wagen kan uitgereden worden langs de beide zijden.
M160234-2D Ospel (NL)
Compressor:
rotatief - voorzien van vloeistofafscheider
Verdamper :
roestvrijstaal – aluminium lamellen
Condenser :
groot (=goed rendement)
Thermostaat:
elektronische regeling
met digitale uitlezing
Sonde:
PVC - vrij van corrosie
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DUMBOX MODULAIR POLYESTER
Opbouw :

-opgebouwd uit losse polyesterpanelen (breedte 80 cm ,120 cm en 160 cm)
via stelpinnen kunnen de panelen samengeplaatst worden en achteraf opgekit
deursysteem is grotendeels voorgemonteerd.
-kan volledig samengebouwd worden zonder bijkomende hoekprofielen

Panelen :

waterdicht ingepolyesterde isolatie – ook dicht op de kopse randen
geen waterinsijpeling mogelijk
isolerende eigenschappen blijven behouden op lange termijn.

Isolatie :

polyurethaan dikte 60mm
K-waarde : 0,36 W/m²K

Deur :

één volledig waterdicht ingepolyesterd paneel
naar boven opengaand mbv trekveren, windvast
stabiel in open en gesloten toestand.
volledig boven de box in open stand - kans op beschadiging is klein !!
in één beweging te openen of te sluiten
voorzien van een rubberen degelijk afsluitende dichting.
voorzien van deurschakelaar die de koeling uitschakelt bij openen v/d deur
goedkoper alternatief : wegneempaneel als deur

Kleur :

wit – glanzende effen panelen – gemakkelijk te reinigen - hygiënisch

Opties :

uitrijwagen + rails
- hoogte boven beton is 11cm tot 15cm
deurverwarming
- thermostatisch ingeschakeld bij vriesweer
inwerpluik
- te plaatsen op de plaats naar uw keuze

Koelgroep :

wordt zijdelings tegen de wand geplaatst
geen plaatsverlies binnen in de box
eenvoudig afneembaar van de box
plaats van de unit door de klant te bepalen – positie op te geven bij bestelling

Levering :
OFWEL in pakket, hierbij worden de panelen los geleverd op een pallet, het deursysteems is zoveel als
mogelijk voorgemonteerd. De klant moet de box zelf samenbouwen en opkitten. De liggers waaruit de
wagen opgebouwd is moeten samengebout worden. Geleverd met plannen en beschrijvende handleiding.
OFWEL voorgemonteerd, de klant moet enkel rondom de box afkitten op de betonvloer, de koelunit er in
hangen en de deurschakelaar aansluiten. De wagen is samengebout, de klant moet de rails vastboren op
het beton en de wagen er op plaatsen. Heftruck of verrijker is noodzakelijk om de box ter plaatse te zetten.
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M160274 Lichtervelde (B)

M160274-2D Beselare (B)
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M200314 Hooglede (B)

M200394 Ormeignies-Ath (B)
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DUMBOX MODULAIR SANDWICH
Opbouw :

-opgebouwd uit sandwichisolatiepanelen
Deze worden op de grond gemonteerd in een metalen U profiel.
Verbonden met metalen hoekprofielen binnen en buiten.
De panelen sluiten thermisch perfect af dmv een tand- en groefverbinding.
Er wordt een standaard gepolyesterde deur voorzien.
Constructie ZONDER KOUDEBRUGGEN.

Panelen :

PIR dikte 60mm, aan de binnen- en buitenzijde afgewerkt met een verzinkte gelakte
staalplaat met beschermfolie.
Na het plaatsen moeten de voegen tussen de verschillende isolatiepanelen afgekit
worden opdat de isolatie niet zou nat worden via waterinsijpeling.

Isolatie :

polyurethaan dikte 60mm
K-waarde : 0,33 W/m²K

Deur :

één volledig waterdicht ingepolyesterd paneel (idem a/d deur v/d
polyesterdumbox)
naar boven opengaand mbv trekveren, windvast
stabiel in open en gesloten toestand.
volledig boven de box in open stand – hierdoor is de kans op beschadiging klein
in één beweging te openen of te sluiten
voorzien van een rubberen degelijk afsluitende dichting.
voorzien van deurschakelaar die de koeling uitschakelt bij openen v/d deur

Kleur :

wit (RAL9002) of grijs (RAL9006) – effen panelen afgewerkt met metaalplaat

Opties :

uitrijwagen + rails
- hoogte boven beton is 11cm tot 15cm
deurverwarming
- thermostatisch ingeschakeld bij vriesweer
inwerpluik
- te plaatsen op de plaats naar uw keuze

Koelgroep :

afhankelijk van de keuze van het type unit zijdelings of bovenop geplaatst
geen plaatsverlies binnen in de box
eenvoudig afneembaar van de box
plaats van de unit door de klant te bepalen – positie op te geven bij bestelling

Doelstelling:

We bieden een goedkoper alternatief aan met de voordelen van de Dumbox.

Levering :

Deze boxen hebben in vergelijking met de boxen in polyester enkele kwalitatief
minderwaardige punten:
- kopse randen van de panelen zijn open = meer kans op waterinsijpeling
waardoor de isolerende eigenschappen sterk kunnen verminderen.
- kans op roestvorming van de metalen platen op de panelen door de
aanwezigheid van ammoniakgassen in de box.
STEEDS geleverd als bouwpakket



KIES ONZE GRIJZE UITVOERING VOOR EEN BETERE INTEGRATIE IN HET LANDSCHAP !
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DUMBOX OPTIES
Uitrijwagen + rails
Opbouw wagen :

uit twee dragende langsliggers met daartussen dwarsliggers (gegalvaniseerd staal)
bovenaan afgewerkt met gegalvaniseerde plaat dikte 2mm.

Rails :

uit roestvaststaal 40 x 15 mm – 2 rails per wagen
worden vastgezet op de bestaande betonvloer met RVS bouten en pluggen
standaard lengtes : +/- 1 meter tussen box en wagen (zie schets met afmetingen)

Wielen :

gietijzeren spoorkranswielen – kleine wrijving op de rails –
de wagen loopt zeer licht

Vergrendeling :

d.m.v. vergrendelgrendel uit RVS gemonteerd op de wagen
1 vergrendelpunt binnen de box – 1 vergrendelpunt buiten
de wagen vergrendelt zich automatisch als hij volledig binnen of buiten de box
loopt.

Uittrekstok :

uit roestvaststaal om wagen te ontgrendelen en naar buiten te trekken.

Hoogte :

11 cm boven de betonvloer voor boxen tot 234 cm lang.
13 cm boven de betonvloer voor boxen van 274 cm tot 314 cm lang.
15 cm boven de betonvloer voor boxen van 354 cm tot 394 cm lang.
Door deze lage hoogte kunnen kadavers en tonnen probleemloos op de wagen
geplaatst worden.

 Bij voorkeur de beton gieten met een lichte helling naar de voorkant van de box of de straatkant.
(+/- 0,5 cm per meter)
Hierdoor loopt de wagen makkelijk naar buiten.
Ook eventueel afvalwater bij het reinigen van de box vloeit naar buiten en weg van het bedrijf.
 Bij kadaverboxen met twee deuren kan de wagen uitrijden en vergrendeld worden langs beide zijden
(de kant van het bedrijf en de straatkant)
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Deurverwarming
Om te voorkomen dat de deur dicht vriest bij vriesweer, is er de mogelijkheid een verwarmingsweerstand
te voorzien in de afdichtingsrubber rondom de deur.
Deze wordt thermostatisch aan- en uit geschakeld bij het vriespunt.
Dit werkt op een spanning van 24V via een scheidingstransfo. Zo is er geen elektrocutiegevaar.

Vulluik
Om kleine kadavers of ander klein afval, zoals nageboortes, in de box te werpen is het mogelijk om één of
meerdere inwerpluiken te voorzien op de bovenkant van de box.
Nuttige opening :

450 x 450 mm

Deksel :

schuifdeksel in wit PVC geplaatst in goed afdichtende PVC geleiders

Plaats :

naar keuze – nummer paneel + positie (links of rechts) op te geven bij bestelling.

Hierdoor hoef je niet telkens de deur van de box te openen en de wagen naar buiten te trekken om een
kadaver in te werpen. Ideaal wanneer er gewerkt wordt met kadavertonnen.
Er gaat minder koude lucht verloren. De koude lucht blijft beneden in de koelbox.

Deur
Standaard dumbox deur :

info@dumbox.be

-7-

www.dumbox.be

