Triage Centra (testcentra)
Flexibel te configureren en onmiddellijk
klaar voor gebruik

Beschrijving

Voordelen

Heeft u extra ruimte nodig om patiënten te testen op het
coronavirus? ELA Container biedt de oplossing! Wij verhuren mobiele unit accommodaties om bijvoorbeeld de
bevolking te testen op besmetting van het virus. Wij hebben
al een aantal 'Triage Centra' opgezet en bieden onze
containers aan alle autoriteiten en gezondheidsinstellingen
aan. Ze kunnen snel, flexibel en op elke locatie worden
geplaatst.
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Op basis van onze eerdere ervaring met de levering van
Triage Centra (testcentra), stellen wij een containeraccommodatie voor dat bestaat uit twee ELA Premium
containers. Op een totaal van 36 m² krijgt u alle functionele
voorwaarden die u nodig heeft: van diverse functionele
ruimtes, tot hygiënische voorzieningen zoals wc en
wastafels, tot complete airconditioning.
De plattegrond van de containeraccommodatie is functioneel en praktisch goed doordacht. Er zijn 3 ruimtes: de
onderzoeksruimte kan via speciaal geïnstalleerde deuren
worden betreden en verlaten. Een werkkamer voor het
specialistisch personeel grenst aan de onderzoeksruimte en
is gescheiden door een deur. Voordat de patiënten worden
getest, moeten zij zich bij een externe schakelaar aanmelden. Alle ruimtes kunnen onafhankelijk van elkaar worden
betreden.
Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij adviseren u graag en doen u een individueel aanbod.

Productinformatie 03/2020

Aparte personeelsingang
Licht door bewegingsdetectoren
Personeelsslot
Klaar voor gebruik & snelle levering
Kan overal worden geplaatst

20 ft ELA Premiumcontainer

20 ft ELA Premiumcontainer
met 1 WC

Artikel: CF20H30-B00000
Afmetingen: 6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Plafondhoogte: 2.500 mm

Artikel: CF20H30-B1WC00
Afmetingen: 6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Plafondhoogte: 2.500 mm

Uitrusting

Uitrusting

+1
 MZ buitendeuren 875 x 2000 mm, met
profielcilinderslot
+ 1 luifel
+ 1 draaikiepraam 2500 x 1200 mm, isolatieglas met rolluik
+ Elektrische installatie 400/230 V met
elektrische in- en uitgang CEE 32 A
+ 2 LED panelen
+ diverse schokbestendige stopcontacten
+ 1 elektrische convector met thermostaat,
2 KW
+ Dak-, wand- en vloeroppervlakten in
geïsoleerde uitvoering
+ PVC-vloerbedekking

+2
 MZ buitendeuren 875 x 2000 mm, met
profielcilinderslot
+ veranda met eerste opname en dokterspraktijk
+ 1 schuifraam 2500 x 1200 mm, isolatieglas
met rolluik
+ 1 schuifraam 1500 x 1200 mm, isolatieglas
+ Intercomsysteem
+ Elektrische installatie volgens
VDE 0100 400/ 230V met elektrische in- en
uitgang CEE 32 A
+ 2 LED panelen
+ 1 plafondlampe, rond
+ 1 wastafel, spiegel, plankje, handdoekhaakje
+ Kitchenette met koelkast en fornuis
+ 1 warmwatertank, 5 L
+ diverse schokbestendige stopcontacten
+ 1 lege telefoonbuis in de elektriciteitskast
+ 1 elektrische convector met thermostaat,
2 KW
+ 1 jashaken in de vestibule
+ PVC-vloerbedekking
Sanitaire uitrusting bestaande uit:
+ 1 scheidingswand met deur
+ 1 plafondlamp, rond
+ 1 kiepraam, 600 x 400 mm, sierglas
+ 1 vorstbewaking
+ 1 WC, compleet met stortbak, papierhouder
+ 1 wastafel, spiegel, plankje, handdoekhaakje
+ 1 warmwatertank, 5 L
+ PVC-vloerbedekking

ELA Container Nederland BV, Rouaanstraat 39 , 9723 CC Groningen
Tel +31 50 31182247, Fax +31 50 3185129, www.ela-container.nl, info@ela-container.nl

