
A konténerek használatára és 
karbantartására vonatkozó utasítások 

 
 
 
Konténerek kezelése 
 
1. A konténerek szállítására alkalmas teherautónak 2,5 m széles sík rakfelülettel kell 
rendelkezni, ami lehetővé teszi a tartószerkezet alátámasztását a padló felületéhez a 
szállítás során. 
2. Mielőtt a konténert felrakjuk a teherautóra be kell biztosítani minden szabadon levő részét 
a konténer belsejében.Az ablakokat,ajtókat és más nyitható részét be kell biztosítani,zárni. 
3. Konténerek kirakására és helyretevésére megfelelő darut kell használni. 
 
4. A felfüggesztő kötelek hossza attól füg, hogy milyen távolságban vannak a felfüggesztő 
helyek. A felfüggesztő kötelek szöge nem haladhatja meg a 60 ° -ot. A felfüggesztõ kötelek 
hossza azonos vagy nagyobb lehet, mint a két felfüggesztõ sarok közötti távolság (a 
hálószemek közötti maximális távolság 9 m). Lásd az alábbi képeket. 

 

 

 
Az építési hely előkészítése 
 
1. A konténereket szilárd, vízszintes beton  alapra helyezzük, pl. beton lapokra, a IMECON 
Containers, a.s. cég tervei alapján. 
2. Az alapnak legalább egy hétig (nyári időszakban) készen kell lenie, 10 nap (télen) 
kihasználat előtt, hogy a beton eléggé érett legyen. 
3. A konténer alapját a felelős tervezőnek kell megterveznie a helyi talajviszonyoknak 
megfelelően. IMECON Containers, a.s. az aki a alapok alaptervét biztosítja,ezek a rajzok de 
csak a konténerek alaptámasztását rendezi esetleg a   hálózatok  lehetséges helyét. 
4. Az alapot ± 5 mm-es tűréshatárig kell elkészíteni. A konténerek rendezése előtt ki kell 
egyenlíteni az egyenlőtlenséget a mellékelt betétek egyenlővé teszik ± 1 mm-es síkkal. 
Azalapszerkezet pontatlansága, ill. az alapok tökéletlen illesztése a konténerek 
meggörbülését okozhatják. Ennek az eredménye az lehet, hogy az ajtók és az ablakok nem 
nyílnak ki, és a tömítések sem fognak tömíteni. A gipszkartonok / csempék megrepedést 
okozhatja. 



5. Ha a konténereket közvetlenül a szállítás után nem rakják le betonalapokra, akkor azokat 
úgy kell tárolni,hogyegyenes területre helyezik, hogy elkerüljék a konténer alakváltozását 
vagy  egyéb károsodását. 
6. A konténereket úgy kell elhelyezni, hogy a víz ne fojjon rá. 

 

 

 

A konténerek szellőztetése 
 
1. Az elhelyezett konténerek alsó része  és a betonlapközött legalább 200-300 mm 
távolságra kell tartani a szellőztetésre  Ezzel megakadályozzuk, hogy a vízgőz bejutson a 
konténerbe és ott  kondenzáljon.. 
2. A megfelelő légcsere biztosítása érdekében a 200-300 mm-es rést nem szabad lezárni a 
konténerek kerületén. Annak érdekében azonban, hogy megakadályozzák az állatok 
belépését a tartályokba, a rés lehet perforált fémlemez vagy fém háló. 
Lásd az 1. és 2.képet 
 
 
 
A vízelvezetése a konténertől 
 
Biztosítani kell az esővíz megfelelő levezetését a konténer tetejétől és a környező terepről a  
vízelvezetést, hogy a konténerek alatt ne halmozódjon a víz. A konténerek alatt 
felhalmozódó víz növelné a nedvesség koncentrációját a tartály alatt lévő térben, és ezáltal 
növelné a vízgőz kondenzációjának veszélyét a tartályok belsejében. 
 
 
 
 
 
 



A konténerek csatlakoztatása a mérnöki hálózatokhoz. 
 
A konténerek összekapcsolása a közüzemi hálózatokkal és a földelése az ügyfél költségei. 
 

I. Rész 
 
Villamos energia, földelés és villámvédelem 
 

1. A konténerek földelését a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A 
konténer alsó sarkában csak földelt csavarok használhatók a konténer földelésére. 
Azt a helyet, ahol a földelővezeték  a tartályhoz van kötve védeni kell a korróziótól. 

 
2. A földeléshez kilehet használni más  földelési eszközöket is, amelyek  

földelőberendezések, például vízvezetékek, acélszerkezetek a talajban stb. 
Nemszabad kihasznální földgáz vezetékeket, gázok vagy más gyúlékony és 
robbanásveszélyes anyagok elosztására használt csöveket. 

 
3. A villámvédelem nem része a konténerek felszerelésének. 

 
4. A konténereket az elektromos vezetékekhez csak egy meghatalmazott személy 

végezheti.A rákötendö villanyáramnak a teljesítményének  megfelelőnek kell lenni a 
beépített fogyasztók teljesítményel, és meg kell felelnie a biztonsági és műszaki 
követelményeknek.Az áram biztosítéka - védelmének nagyobbnak kell lenie mint a 
felszerelt berendezés névleges értékét. Ügyelni kell arra, hogy  az egyes fázisok 
egyenletesen legyenek megterhelve. 
 

5. Az elektromos csatlakozásoknak meg kell felelniük az elektromos áramütés elleni 
védelemre vonatkozó szabványoknak. 
 

6. A kinti stekerek, 400 V / 32 A, csak arra szolgálnak, hogy rá lehessen kötni az árami 
hálózatra a konténert, vagy egyik konténert a másikkal. Semmi esetben nemszabad 
használni ezeket a stekereket más gépeknek a rákötésére (keverők, 
fűrészek....Ezeket csak különálló csatlakozásból lehet üzemeltetni. 
 

7. Ha a konténerbe vízmelegítők vannak beszerelve, akkor ezeket a vízmelegítőket 
csak akkor szabad bekapcsolni, ha tele vannak engedve vízzel. Máskén eléghetnek a 
fűtőtestek. 
 

8. Az elektromos csatlakozókat, stekkereket csak a tervezett célra  kell használni, pl. 
fűtőtestekhez, mikrohullámú sütőkhöz stb.Az aljzatáramkörökből levezetett áram 
bemenet nem haladhatja meg az egyes aljzatok vagy vonalak névleges áramát. 
 

9. A lámpatestek számára elegendő légáramlást és hőelvonást kell biztosítani. A 
hálózat maximális teljesítményét nemszabad túlterhelni. A lámpatesteknek 
nemszabad a konténer vagy a berendezés burkolatához hozzá érni. A lámpák 
szerkezetébe nem szabad kotorni.Gyúlékony anyagokat nem szabad a lámpatestek 
közelében elhelyezni. 
 

10. Az elektromos berendezések javítását és a berendezésbe való beavatkozást csak  
megfelelően képzett szakember végezheti a szállító beleegyezésével. A konténert 
ellátó személyeknek  megfelelően képzettnek kell lenniük és a használat előtt be kell 
őket tanítani. 
 



11. Meg kell akadályozni a kábelek károsodását és működés közben meg kell védeni a 
vezetékeket a hő- és vegyi hatásoktól, valamint egyéb olyan hatásoktól, amelyek 
károsíthatják a szigetelést. 
 

12. A berendezés üzembe helyezése előtt, vagy minden egyes változtatás után 
elektromos vizsgálatot kell végezni, és erről papíri jegyzést kell készíteni.  A 
konténerek rendszeres elektromos vizsgálata a szabályozás időtartamán belül 
történik és ha a konténert új helyre áthelyezzük, vagy ha nem használják több mint 
két hónapig. 
 

13. Ha a konténer vagy konténerszerelvény hosszabb ideig üzemen kívül van, akkor az 
elektromos berendezést le kell kapcsolni az áramforrásról. Az újbóli üzembe helyezés 
előtt ellenőrizni kell az elektromos berendezéseket, hogy biztosítsa a folyamatos 
működést, ellenőrizze a berendezés teljességét és ellenőrizze a funkciót a 
készülékekhez való csatlakozás helyétől, beleértve a földelő berendezéseket is. 
 

14. Ha bármilyen hiba észlelhető, haladéktalanul meg kell tenni az eltávolítást vagy 
javítást. 
 

15. Az elektromos berendezést a gyártó által feldolgozott külső hatások 
meghatározásáról szóló jegyzőkönyvben a  meghatározott külső hatásoknak 
megfelelően végzik. Az üzemeltető a konténer használatának megfelelően más 
tényezőket is meghatározhat. 
 

16. Az elektromos készülékeket és a készülékeket nem szabad vízzel fröcsölni. 
 
 
 
 

2. Rész 
 
A víz és a szenyvíz vezetése 
 

1. A szanitér konténer a víz és szennyvízcsövekhez való csatlakoztatását csak 
felhatalmazott, feljogosított személy végezheti. 

2. A konténer elhelyezése után a kültéri vízelosztáson hőszigetelést kell elvégezni. 
Szigetelni kell, hogy télen ne fagyaszthassanak be. Ha a konténert télen is 
használják, a belsőhelységet legalább minimális hőmérsékletre kell felmelegíteni. 
Temperáljuk + 5 ° C - ra. Ha a konténert télen nem használják, a csővezetékből és a 
szerelvényekből származó összes vizet a tél kezdete előtt ki kell üríteni, hogy 
megakadályozzák a fagykárosodást.Ha tervezik, hogy a konténert télen is fogják 
használni, akkor ezt már a megrendelésnél kell a IMECON Containers, a.s. cégnek 
közölni. 

3. Ha a már használatban levő konténert akarjuk áthelyezni, akkor ki kell  minden 
fűtőtestből és tartályból a vizet előzetesen kiüríteni, hogy a túlterhelés ne sérítse 
meg. 

4. A berendezést tiszta állapotban kell tartani, és ellenőrizni kell a szilárd rögzítését. A 
toalettába,mosdóba nem szabad szennyeződést (homokot, földet, rongyokat, papírt 
stb.) tenni mert a csatorna csöveit eltömíthetik. 

5. A víz és hulladékcsöveket folyamatosan ellenőrizni kell és a csöveket nem szabad 
különböző tárgyak elhelyezésével megterhelni. 

6. A fűtőtestek termosztátjait és biztonsági szelepeit rendszeresen ellenőrizni kell, 
vagyis a vízmelegítő helyes működését a túlmelegedés megakadályozása és a fűtés 
későbbi károsodásának megelőzése érdekében. A redukálószelepek működését és a 
szűrők tisztaságát is ellenőrizni kell. 



 
 

3. Rész 
 
Melegvízi fűtés 
 

1. A konténer rákötését a melegvízi fűtésre csak képzett személy teheti. 
2. Ha a konténerben a melegvizi fűtés bevan kapcsolva akkor minimálisan  + 5°C –ot 

kell megtartani a helységben,hogy a csövek nefagyjanak be,ha át akarjuk helyezni a 
konténert, akkor lekell kapcsolni a fűtést és ki kell engedni a vizet is, hogy ne rongálja 
meg a szereléseket. 

 

4. Rész 
 
Földgáz 
 

1. A konténer rákötését a földgázelosztóhoz csak képzett személy teheti, minden 
biztonsági előírást betartva 
 

 
 
 

Konténer karbantartása 
 
 
A konténer tisztítása 
 

1. A konténerek külső és belső felületeinek mosását hagyományos, nem agresszív 
mosószerekkel végezzük. Tiszta, nem agresszív, klórmentes tisztítószereket kell 
használni a rozsdamentes acél részek tisztításához.A karbantartáshoz csak a 
szükséges mennyiségű vízt szabad használni . 

2. A tisztításhoz tilos a nagynyomású víz használata. Az IMECON Containers, a.s. a 
konténereket tisztán szállítja, de nem garantálhatja, hogy szállítás közben (különösen 
a téli hónapokban) nem piszkosodnak be. 

3. A szanitár konténereket száraz és tiszta körülmények között  kell őrizni - például 
rendszeresen tisztítsa fel a padlót és tisztítsa ki a szifonokat. Gyakranani használtnál  
(különösen a zuhanyzók) esetében a padlót legalább egyszer óránként tisztítani kell 
és a szifonokat legalább naponta egyszer ki kell tisztítani. 

4. A vízvezedék rendbentartása: 
- 1x kb. 6 hónap alatt minden csapot és szelepet elkell zárni és újra kinyitni. Ezzel 

eltávolítjuk a víz kőnek a hatását. (ha eszt nem csináljuk,akkor a csapok 
elromulhatnak és nemfognakzárn, így vízkiömlést okozhatnak) 

- Ha a szennyeződés szűrő be van szerelve,akkor rendszeresen kell  tisztítanunk. 
Ellenkező esetben a rendszer nyomása csökken. 

- rendszeresen kell a vízvezeték hálozatot kontrolálni, hogy nem-e szivárog 
valahol. Ezzel meglehet előzni a vagyoni kárakot pl. a berendezésen. 

5. Légkondicionáló egységek esetében évente egyszer van szükség revizióra ha csak 
nyáron használjuk (csak hűtésre),  ha egész évben  (fűtés és hűtés) akkor kétszer 
kell revíziot rendelni.Ezt a szolgáltatást egy szakosodott vállalat végzi, amelynél ezt 
meg kell rendelni.A beavatkozást a légkondició egységbe be kelljegyezni a 
szolgáltatásnaplóba, amelyet panasz esetén be kell mutatni. 

.  
 
 
 
 
 



 
A konténerek szellősztetése 
 

1. A ventilátor nélküli helyiségekben intenzív rövid távú szellőzés szükséges napi 
legalább háromszor. Ez a szellőztetés ablakok és ajtók nyitásával történik, hogy 
elérjék a szükséges páratartalmat a konténerekben. A konténerek belsejében a 
relatív páratartalmat 45-50% -on belül kell fenntartani. Lásd a 3. ábrát. 

2. Ventilátorral és páratartalom-érzékelővel ellátott helyiségekben a kívánt páratartalmat 
a páratartalom 50% -os relatív páratartalmának beállításával kell fenntartani. Tilos a 
ventilátorok kikapcsolása, mielőtt eléri a szükséges páratartalmat. 

3. A konténer belsejében lévő hőmérsékletet 19-23 ° C-on (ideális esetben 20 ° C) kell 
tartani. A konténert nem szabad túlmelegíteni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Általános feltételek 
 

1. Rendszeresen kell tisztítani a tetőt, a tetőfestéket és a lefolyókat. Ha a csatornák 
eltömődnek szennyeződéssel vagy a tetőcsatornák befagynak akkor a konténerbe 
juthatat az esővíz. Lásd a 4. ábrát. Ha a tetőfesték meg van rongulva, ledorzsálva 
akkor a tető sérült védőburkolatát azonnal javítani kell a korrózió terjedésének 
megakadályozása érdekében. 

2. A konténer tetőjét a hó és jég nélkül kell tartani a, hogy ne haladjon túl a tervezett 
tetőterhelés és a tettő deformációja. 

3. A konténerek szállítása és felszerelése után megtöténhetik,hogy az ajtók, ablakok 
vagy redőnyök üzemképtelenek lehetnek, ezért ezeket be kell állítani. Ellenőrzésük 
és beigazításuk rendszeresen történik.. 

4. Évente legalább kétszer az ajtó zsanérokat és az ablak- és ajtószerkezetet WD40 
olajjal kellbekenni és az ablakok vízelvezeto csatornáit ki kell tisztítani. 

5. A konténerek külső burkolatának minden mechanikai sérülését azonnal meg kell 
javítani (tisztítás, zsírtalanítás és befestés) a korrózió elkerülése érdekében. Ha a 
tömítőanyag megszakad a küszöbön vagy a csatornáknál a repedést rugalmas 
tömítőanyaggal (PU) kell javítani. 

6. A szanitér konténereket rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén ha a  
vízbevezetőn vagy a vízelfolyón találunk szivárgást akkor azt meg kell javítani.  Itt 
esetleg ellenőrizni kell  a csempe és a csempe ízületek közötti kötést és ha javításra 
van szükség akkor ezt végre kell vinni. 

7. Minden elektromos készüléket a gyártó által megadott használati utasításnak 
megfelelően kell használni. 

8. A fűtőtesteken nem szabad elhejezni semmi ruhát,vagy szárítani, betakarni a 
levegőző utakat, vagy kihasználni fojadékok melegítésére. 
A fűtési konvektorok esetén a bútorok és egyéb berendezések közötti minimális 
távolságnak 500 mm-nek kell lennie.  Sugárirányban 100 mm-re. Általában azonban 
a gyártó által ajánlott biztonsági utasításokat be kell tartani. 

9. Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a csatlakozások, a készülék burkolata és a 
sorkapcsok nincsenek-e mechanikailag megsérülve. Az elektromos berendezések 
karbantartása szintén része az elektromos berendezések karbantartásának, valamint 
a rendszeres tisztításnak, az összes biztonsági előírásnak megfelelően. 

10. 1 szer 6 hónap alatt meg kell ellenőrizni az árambiztosító funkcióját úgy, hogy 
kikapcsolja és be  kapcsolva. Ezt ismételni kell kétszer egymás után. (Ehhez egy 
tesztgomb van a jelenlegi árambiztosítóban). 

11. A fényforrások (izzók, csövek) garanciája 6 hónap. 
 

 
 
 



 


