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1. Date generale 

Descrierea de mai jos se referă la executarea și dotarea noilor containere birou din seria 
"CONTAINEX BASIC Line".  
 
Dimensiunile exterioare ale containerelor noastre sunt adaptate la standardele ISO și reiau astfel 
multe dintre avantajele acestui sistem. Ele constau într-o ramă portantă stabilă și au elemenți 
demontabili pentru perete. 

1.1. Dimensiuni (mm)  

Tipul 

 
Exterior 

 
Interior Greutate 

(aproximativ) Lungime Lăţime Înălţime Lungime Lăţime Înălţime 

20’ 6.055 2.435 2.591 5.915 2.295 2.340 1.600 kg 

1.2. Abrevieri 

 
Următoarele abrevieri sunt folosite în document.: 
  
Vată Minerală MW 
Poliuretan PU 
Polistiren  PS 
Înălţime interioară RIH 
Înălţime exterioară CAH 
Transpack (Container în pachet) TP 
 
 

1.3. Versiunile standard 

Container birou 20‘ 
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1.4. Capacitatea portantă 

Rezistenţa podelei:  
Parter: capacitatea maximă utilă 2,0 kN/m² (200 kg/m²) 

Etaje superioare: capacitatea maximă utilă 1,5 kN/m² (150 kg/m²) 
 

Greutatea zăpezii la sol: La un maxim de instalare pe 2 etaje sk= 1,50 kN/m² (150 kg/m²) 

Coeficientul de formă 8,0  ( 2,1*1  kss  kN/m² (120 kg/m²)) 

Instalare pe 3 etaje sk = 1,25 kN/m² (125 kg/m²) 

Coeficientul de formă 8,0  ( 0,1*1  kss  kN/m² (100 kg/m²)) 

Forța vântului vb: La un maxim de instalare pe 2 etaje 
vb = 27 m/s, [97,2 km/h] categoria terenului III 
Instalare pe 3 etaje 
vb = 25 m/s, [90 km/h] categoria terenului III  
 

Dacă viteza vântului este de peste 27 m/s [97,2km/h] este necesară fixarea suplimentară a containerului 
(fixare, prindere în șuruburi etc.). Aceste măsuri se vor calcula de către specialişti autorizaţi, în conformitate 
cu standardele locale. 
 

1.5. Elementele de bază pentru calculul static 

Acţiunile trebuie să fie 
luate în considerare: 
 

EN 1990 (Euro Codul 0; elementele de bază) 
EN 1991-1-3 (Euro Codul 1; zăpada) 
EN 1991-1-4 (Euro Codul 1; vânt) 
 

Partea de rezistenţă: 
 

EN 1993-1-1 (Euro Codul 3; oţel) 
EN 1995-1-1 (Euro Codul 5; lemn) 
 

Documentele naționale de aplicare și alte situații de sarcini speciale (precum siguranța la cutremur) nu sunt 
luate în considerare explicit și trebuie solicitate special! 
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2. Structura containerului 

2.1. Construcţia ramei 

 Container 

Rama podelei fabricată din profile de otel, laminate la rece sudate in cele 4 colțuri 

Grinzi de podea perimetrale 3 mm  

Grinzi de podea din profile Ω, s = 2,5 mm 

Orificii pentru manipulare cu 
motostivuitorul 
 

2 orificii pentru motostivuitor pe latura lungă 

mărimea orificiilor: 352 x 85 mm 

orificiile pentru motostivuitor poziţionate central: 2.050 mm / opţional 950 mm 

Stâlpii din profile de oțel sudate, laminate la rece, cu podea și ramă a acoperișului 
filetate 

4 mm  

Cadrul acoperişului fabricată din profile de otel, laminate la rece sudate in cele 4 colțuri 

Grinzi longitudinale de plafon 3 mm  

Grinzi transversale de plafon 2,5 mm 

Acoperis din grinzi de lemn --- 

Suprafaţă exterioară tablă din oţel zincată dublu falțuită, grosime 0,60 mm 

2.2. Podea 

Izolaţie termică: 
 

Material de izolare: 
 

 
PU sau PU/PS 
Comportament la incendiu E conform EN 13501-1 
 
sau  
 
MW  
Comportament la incendiu A1 (nu este inflamabil) conform  EN 13501-1 
 

Grosimea izolaţiei: 60 mm  

Podea inferioară: Tablă vopsită, grosimea 0,60 mm 

Podea: 
Placă de podea standard: 

 
Placă aglomerată de lemn P5 - grosime 22 mm 
Potrivit normei de produse EN 312 
E1 în conformitate cu EN 13986 
Comportament la incendiu D-s2, d0 conform EN 13501-1 
 
Placă OSB - grosime 22 mm 
Potrivit normei de produse EN 300 
E1 în conformitate cu EN 13986 
Comportament la incendiu D-s2, d0 conform EN 13501-1 
 

Covor PVC: Linoleu PVC sudat în benzi– grosime 1,5 mm 
Clasificare clasa de utilizare 23 / 31 
Comportament la incendiu Bfl-s1 conform EN 13501-1 
Rezistență la alunecare R9 
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2.3. Acoperiş 

Izolaţie termică: 
Material de izolare: 

 
MW  
Comportament la incendiu A1 (nu este inflamabil) conform EN 13501-1 

Grosimea izolaţiei: 100 mm  

Plafon: Placă aglomerată stratificată 
Potrivit normei de produse EN 312 
Grosime 10 mm, decor: alb 
Comportament la incendiu D-s2, d0 conform EN 13501-1 
 

2.4. Elemenţi pentru perete 

 Grosimea pereților 45 mm 
Culoarea exterioară: gri deschis, similar cu RAL 7035  
Culoarea interioară: alb (similar cu RAL 9010) 
 

Elemente disponibile: Panou complet, panou ușă, panou fereastră, panou electric 
Element de acoperire 
exterioară: 

Tablă zincată, profilată şi vopsită 
(grosimea 0,4 mm)  

Material de izolare: PU  
 

Grosimea izolaţiei: 45 mm 

Element de acoperire 
interioară: 
 

Tablă galvanizată și vopsită 
(grosimea 0,5 mm)  
 

2.5. Uşi 

 - cu deschidere spre dreapta 
- cu deschidere spre exterior 
- toc de uşă din oţel cu garnitură de etanşare pe trei părţi 
- ușă din tablă galvanizată și vopsită pe ambele părți 
- cu umplutură din polistiren, grosime 40 mm 
 
 

Dimensiuni: Cotă constructivă: Fantă de trecere: 
 875 x 2.125 mm  811 x 2.065 mm 

2.6. Ferestre 

Execuţie fereastră birou: - Cadru din material plastic cu vitrare, 
  culoare alb 
- Ferestre oscilo-rabatabile 
 

Ferestre standard: Variante de ferestre: Dimensiunea exterioară a ramei: 

 
Fereastră birou 

945 x 1.200 mm 
4 / 16 / 4 mm Geamuri izolate 

 

Pervaz 
(Distanța verticală dintre partea profilului superior şi partea 
superioară a profilului inferior al cadrului ferestrei.): 

 
Fereastră birou (CAH 2.591mm) 
 

 
870 mm 
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3. Panou electric  

Execuție: Montaj aparent IP20 
Prize în conformitate cu standardele specifice ţării (VDE, IT, FR, IRL, CH) 
 
Date tehnice 

 VDE / IT FR IRL CH 

Conexiune: 
Pe exterior, printr-o cutie de joncțiune (a se monta separat la punerea în funcțiune), 

în funcție de normele naționale cu priză exterioară CEE 

Tensiune: 
230V / 3-poli / (3x6 mm² H07 RN-F) 

În funcție de normele naționale cu cablu tip RO2V sau H07 ZZ-F 

400V / 5-poli / 32A 
(5x6 mm² H07 RN-F) 

Frecvenţă: 50 Hz 

Protecţie: 
Întrerupător FI 40 A / 0,03 A, 2 poli (230 V) tip A X 

Întrerupător FI 40 A / 0,03 A, 4 poli (400 V) tip A X 

Panou electric: Tablou de distribuție la vedere, un rând (montaj pe perete) 

Cablu: H05 VV-F RO2V H07 ZZ-F H05 VV-F 

Circuit de 
curent: Iluminat: 

Întrerupător LS 10 A, 2 poli, 3x1,5 mm2 

În funcție de normele naționale cu dimensiune cablu 5x1,5 mm² 

Prize: Întrerupător LS 13 A, 2 poli 

3x2,5 mm2 

Întrerupător LS 10 A, 
2 poli  

3x2,5mm2 

Priză: Prize simple 2 buc. 

Iluminare: Întrerupător 

1 buc. corp iluminat dublu 

 Întrerupător de circuit = caracteristica de declanșare C   

 

Împământare - După instalarea panoului electric, bara PE a 
cutiei de distribuție trebuie conectată corect 
la șurubul de legare la pământ din interiorul 
cadrului acoperișului (în centrul părții 
frontale) de către un electrician calificat, 
folosind cablul PE de 1x6 mm2 furnizat 
(cuplu de strângere 10-15 Nm). 

- Cleme universale pentru împământare: 
- La baza ambelor capete ale containerului, în 

fiecare colţ se găseşte o gaură cu un diametru de 
9,4 mm pentru prinderea clemei de împământare. 

- Clema de împământare se montează cu un șurub 
M10 cu filet autofiletant (cuplu de strângere 25-30 
Nm). Șurubul poate fi strâns din nou de până la 40 
de ori. Șurubul este poziționat în fabrică într-un 
punct desemnat pe container. 

- O clemă de împământare este inclusă în container 
și trebuie să fie montată de client la momentul 
instalării. 

- Pământarea de protecţie a containerului şi-o asumă 
clientul la locaţia de instalare. 
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- Eficacitatea împământării containerului, folosirea 
şuruburilor şi a cuplurilor, măsurarea rezistenţei de 
împământare, respectiv a impedanței în buclă 
trebuie dovedite în cadrul verificării electrice de 
către un electrician înainte de punerea în funcțiune. 

Protecție la fulgere și supratensiune - Trebuie respectate și, la nevoie, stabilite măsurile de 
protecție interioară și exterioară la fulgere 
(împământare, dispozitive de protecție la 
supratensiune) pentru locația de amplasare și 
sensibilitatea aparatelor din container. 

Cablare: - Panou electric cu cablare fixă 

Indicaţii de siguranţă: Instrucțiunile pentru montarea, punerea în funcțiune, 
utilizarea și întreținerea instalațiilor electrice sunt livrate în 
tabloul de distribuție și trebuie respectate! 
 
Instrucțiunile pentru montarea, punerea în funcțiune, 
utilizarea și întreținerea instalațiilor electrice sunt livrate în 
tabloul de distribuție și trebuie respectate. 
Atenţie: Conexiunile sunt proiectate pentru o tensiune 
nominală de max. 32 amperi. Acestea nu sunt asigurate cu 
un dispozitiv de protecție la supratensiune. Conectarea 
containerelor la sursa de alimentare externă trebuie 
efectuată de către o firmă competentă în acest domeniu. 
Înaintea punerii în funcţiune a containerelor (a 
intraconectării), firma responsabilă cu legăturile electrice 
trebuie să ia toate masurile de siguranță, eficacitate şi 
verificare - remediere a erorilor. 
Atenţie:  
Curăţirea cu aparate de spălat cu apă sub presiune este 
STRICT INTERZISĂ. 
Echipamentele electrice ale containerului nu vor fi 
curaţate, nici într-un caz prin jet de apă direct. 

 În cazul în care containerele sunt utilizate în zone cu 
activitate electrică intensă (fulgere) trebuie luate 
masuri de prevenire a supratensiunii, ajustarea fiind 
facută în funcţie de standardele specifice fiecarei ţări. 

 Daca utilajele sau echipamentele folosite cauzează un 
supra consum (a se vedea manualul de utilizare a 
fiecarui dispozitiv) se vor folosi dispozitivele FI/LS 
adecvate. 

 Dotarea electrică a containerului este proiectată pentru 
o încărcare minimă la vibrații. În cazul unor vibrații mai 
mari este necesară implementarea unor măsuri 
corespunzătoare prevederilor tehnice naționale (de ex. 
verificarea contactelor de priză sau înșurubate). 

 Dacă respectivele containere sunt utilizate în zone în 
care există pericolul producerii de cutremure, este 
necesară aplicarea prevederilor naționale iar dotarea 
trebuie adaptată în mod corespunzător. 

 Containerele sunt protejate împotriva suprasarcinii 
termice cu siguranţă de tip gL sau gG max = 32A. 
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3.1. Etichetare (simboluri) electrice 

 
Lumină, în general 

 
Întrerupător simplu 

 
Priză simplă 
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4. Altele  

4.1. Transport 

Containerele vor fi transportate pe camioane adecvate. Reglementările pentru securizarea încărcăturii 
trebuie să fie în conformitate cu normele in vigoare. 
Containerele nu sunt potrivite pentru transportul feroviar. Containerele trebuie transportate goale. 
 

Containerele birou sunt livrate în pachete (Transpack). Înălțimea standard a pachetelor este de 460 mm.  
 

4.2. Manipulare 

 
Trebuie respectate următoarele instrucțiuni de manipulare pentru containerele de 20' (montate, respectiv în 
pachete): 
 
Containerele de 20', respectiv pachetele pot fi ridicate cu motostivuitoare (lungimea furcii min. 2.450 mm, 
lățimea furcii min. 200 mm) sau cu macara. Cablurile de ridicare trebuie să fie fixate la colţurile superioare 
ale containerului. Unghiul dintre cablul de ridicare şi orizontala trebuie să fie de min 60° (Schiţa nr.1). 
Lungimea necesară a unui cablu de ridicare pentru un container de 20' este de cel puțin 6,5 m. 
 
Din motive constructive o manipulare cu Spreaderul nu este posibilă! In momentul manipulării, containerul 
trebuie să fie în stare goala. 
 
Este permisă ridicarea numai unui singur pachet (unui container Transpack).  
 
Pentru a conferi o stabilitate corespunzătoare trebuie ca între doua pachete să se folosească 4 buc. Stacking 
Cones (în colţurile containerelor) şi 2 buc. de cleme de strângere (aşezate pe fiecare grindă longitudinală a 
acoperişului) (Schiţa nr.2). 
Deasupra ultimului pachet este interzisă încărcarea unei sarcini suplimentare! 
 
Este permisă suprapunerea a maxim 6 pachete unul peste altul.  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

Schiţa nr. 1 Schiţa nr. 2 
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4.3. Instalare / montaj / statică / întreținere 

 
Date generale: 
Fiecare container trebuie să fie amplasat pe un fundament drept realizat de client, cu cel puțin 6 puncte de 
susținere (anexa 1). Fiecare container trebuie să fie amplasat pe un fundament drept realizat de client, cu cel 
puțin 6 puncte de susținere (anexa 1). Pentru instalarea fără probleme a containerelor și pentru stabilitatea 
perfectă a acestora, respectiv a întregii structuri, este necesar ca fundamentul să fie plan. În cazul în care 
punctele de sarcină nu sunt aliniate pe orizontală, acestea trebuie să fie plasate pe lățime ramei. 
 
Realizarea fundamentelor trebuie să asigure o scurgere a apei pluviale. 
La asamblarea, respectiv la aşezarea containerelor într-un modul, trebuie ţinut cont de solicitările cărora vor 
fi supuse, precum şi de condiţiile de mediu din regiune. După îndepărtarea acoperitorilor de transport, 
orificiile din ramă trebuie etanşate cu silicon. Ambalajele şi capacele de transport vor fi reciclate de către 
client. 
 
Modalităţi de aşezare a containerelor: 
Containerele individuale cu 14 panouri pot fi montate opțional unul lângă altul, unul după altul sau unul peste 
altul, ţinând cont de instrucţiunile de asamblare şi de capacităţile portante maxime.. 
În cazul unor suprapuneri, următoarele configurații minime trebuie luate în considerare: 
 

dispunere pe 2 etaje dispunere pe 3 etaje 

 

 

 

 

  

2x1x2 

 

 

 

 

 

3x1x3 

 
 
Acoperișul containerului nu este conceput pentru depozitarea materialelor. 
Instrucțiunile de montaj si intreținere CONTAINEX se gasesc in container, iar la cerere se pot trimite. 
Manualul de utilizare trebuie respectat, acesta găsindu-se in container. 
 
Înainte de începerea lucrărilor trebuie efectuată o analiză a riscurilor și pericolelor în conformitate cu 
standardele locale valabile. Măsurile necesare trebuie aplicate de personalul responsabil pentru montaj. 
Trebuie luate măsuri de siguranță în special pentru lucrări la acoperișul containerului, pentru a evita căderea 
persoanelor. 
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4.4. Vopsire 

 Vopsire cu durabilitate ridicată şi cu rezistenţă la intemperii, potrivită la atmosfera 
urbană si industrială. 

Elemenţi pentru perete: Grosimea stratului de vopsea de 25 µm, similar cu RAL 7035 

Ramă: Grosimea stratului de vopsea de 75-120 µm, similar cu RAL 9002 
 

 Vopsirea elementelor de mai sus se realizează în diferite moduri. Astfel se obțin 
tonalități similare cu RAL. Nu ne asumăm răspunderea pentru abaterile de 
culoare față de nuanțele RAL. 

 
Mai multe date tehnice la cerere. 
 
Obligaţiile şi prevederile legale cu privire la depozitarea, instalarea şi utilizarea containerelor trebuie 
respectate de către client. 
 
Clientul are obligația de a verifica dacă containerul și eventualele accesorii livrate cu acesta (de ex. 
panoul electric) sunt adecvate pentru utilizarea considerată. 
 
Sub rezerva greșelilor de tipărire, redactare și a modificărilor tehnice. 
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4.5. Planul general al fundației 

Fiecare container trebuie aşezat pe un fundament realizat în prealabil de client, având cel puţin 6 
puncte de susţinere. Suprafaţă minimă pentru fundament este de 20 x 20 cm, însă aceasta trebuie 
adaptată cerinţelor şi normelor locale, trebuiesc respecte condiţiile de mediu, punctul de îngheţ şi 
sarcinile care intervin. Măsurile impuse vor fi adoptate de către client. 
 
 
Lungimea containerului (L); lăţimea containerului (l) 
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Încărcarea pe fundament pentru un modul pe 3 niveluri :  
Încărcarea pe fundament pentru un modul pe 2 niveluri :  
Încărcarea pe fundament pentru un modul pe un singur nivel :  

Toate încărcarile pe fundament se măsoară în kN 
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La un modul de containere punctele aflate în interior sunt supuse unor sarcini 
suplimentare, de care trebuie ţinut cont. 
 

 


