ALADAĞ

BETONARME
EK ODALARI
BAYTÜRK BETON MAMÜLLERİ SAN.
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ALADAĞ
TIP 100 BETONARME EK ODASI
Beton sınıfı C40/50 (150 (r yarıçaplı) x 300 mm lik silindir dayanimi 40 MPa (N/mm 2) ve
150x150x150 mm küp dayanimi 50 MPa(N/mm2)) .
a)

Beton, çelik kaliplarda yüksek vibrasyonla sıkıştırılarak yerleştirilip ve erken dayanim için buhar
kürüne tabi tutularak TSE standartlarina uygun olarak imal edilmiştir.
c) Tabanda, 20 cm çapinda açık drenaj deliği bulunmaktadır.
b)

Borunun girecegi delikler, 10 cm lik gövde duvar kalinliginin dış yuzeyinden itibaren 8 cm lik boş
olacak şekilde imal edilip. Geri kalan 2 cm lik kismi ise beton zarı şekilde bırakılmıştır. İhtiyaç duyulan deliğin 2 cm lik kismi çekiç darbesiyle kırılabilecek özelliktedir.
d)

e)

Betonarme ek odalari 2 parçali olup, donati olarak Q 188/188 tipinde hasir çelik kullanılmıştır.
Çelik hasir tabanda ve govdede tek kat olacak ve birbirine kaynakla tutturulmuştur.. Türksat istedigi takdirde conta kullanılabilir
TiPi

ÇAP

ÇELiK HASIR
AKMA MUKAVEMETi ÇEKME MUKAVAMETi

UZAMA

Goz Araligi

Q 188/188

6 mm

Min. 5000 kg/cm2

%8

15/15

Min. 5500 kg/cm2

f)

Ek odalari kompozit kapakli olarak üretilmiştir. CTP kapagin çerçevesi CTP den yapılmış ve imalat sirasinda betona gömülü olarak üretilmiştir. Ek odalarinin her bir parçasının içerisinde “ALADAĞ” markamız basılmış olup sudan, nemden etkilenmeyen bir boya ile yazılmıştır.

g)

Betonarme elemanlar “Türksat Kablo Sistemleri Malzeme Standartları ve Onaylı Ürün Talimatındaki” çizimlere uygun olarak üretilmektedir.

h) TiP 100 Betonarme ek odasinin dış olçüleri Ø 88 cm & H=90 cm dir. TiP 100 ek odasi iki
parça olarak üretilmekte olup alt parçasinda 60 0 lik 6 yone bakacak şekilde iki delik delikler arası
cm delik çapları 10 cm , toplamda 12 delikli olacak şekilde imal edilmiştir.
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ALADAĞ
TIP 300A BETONARME EK ODASI
Beton sınıfı C40/50 (150 (r yarıçaplı) x 300 mm lik silindir dayanimi 40 MPa (N/mm 2) ve
150x150x150 mm küp dayanimi 50 MPa(N/mm2)) . Beton, çelik kaliplarda yüksek vibrasyonla sıkıştırılarak yerleştirilip ve erken dayanim için buhar kürüne tabi tutularak TSE standartlarina uygun
olarak imal edilmiştir.
a)

b)

Tabanda, 20 cm çapinda açik drenaj deliği bulunmaktadır.

Borunun girecegi delikler, 10 cm lik gövde duvar kalinliginin dış yuzeyinden itibaren 8 cm lik boş
olacak şekilde imal edilip. Geri kalan 2 cm lik kismi ise beton zarı şekilde bırakılmıştır.. İhtiyaç duyulan deliğin 2 cm lik kismi çekiç darbesiyle kırılabilecek özelliktedir.
c)

d)

Betonarme ek odalari 2 parçali olup, donati olarak Q 188/188 tipinde hasir çelik kullanılmıştır.
Çelik hasir tabanda ve govdede tek kat olacak ve birbirine kaynakla tutturulmuştur.. Türksat istedigi takdirde conta kullanılabilir .
ÇELiK HASIR
TiPi

ÇAP

AKMA MUKAVEMETi

ÇEKME MUKAVAMETi

UZAMA

Goz Araligi

Q 188/188

6 mm

Min. 5000 kg/cm2

Min. 5500 kg/cm2

%8

15/15

e)

Ek odalari kompozit kapakli olarak uretilmiştir. CTP kapagin çerçevesi CTP den yapılmış ve imalat sirasinda betona gömülü olarak üretilmiştir. Ek odalarinin her bir parçasının içerisinde “ALADAĞ” markamız basılmış olup sudan, nemden etkilenmeyen bir boya ile yazılmıştır.

f)

Betonarme elemanlar “Türksat Kablo Sistemleri Malzeme Standartları ve Onaylı Ürün Talimatındaki” çizimlere uygun olarak üretilmektedir.

Betonarme ek odasinin dış ölçüleri Ø 88 cm & H=90 cm’dir. TiP 300A ek odası 2 parça olarak
üretilmekte olup alt parçasinda, 90° lik 4 yone bakacak geşilde 20 cm çapinda bir delik, toplamda 4
delik bulunmaktadir.
g)
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ALADAĞ
TIP 300B BETONARME EK ODASI
Beton sınıfı C40/50 (150 (r yarıçaplı) x 300 mm lik silindir dayanimi 40 MPa (N/mm2) ve
150x150x150 mm küp dayanimi 50 MPa(N/mm2)) .
a)

Beton, çelik kaliplarda yüksek vibrasyonla sıkıştırılarak yerleştirilip ve erken dayanim için buhar
kürüne tabi tutularak TSE standartlarina uygun olarak imal edilmiştir.
b)

c)

Tabanda, 20 cm çapinda açik drenaj deliği bulunmaktadır.

Borunun girecegi delikler, 10 cm lik gövde duvar kalinliginin dış yuzeyinden itibaren 8 cm lik boş
olacakşekilde imal edilip. Geri kalan 2 cm lik kismi ise beton zarı şekilde bırakılmıştır.. İhtiyaç duyulan deliğin 2 cm lik kismi çekiç darbesiyle kırılabilecek özelliktedir.
d)

e)

Betonarme ek odalari 2 parçali olup, donati olarak Q 188/188 tipinde hasir çelik kullanılmıştır.
Çelik hasir tabanda ve govdede tek kat olacak ve birbirine kaynakla tutturulmuştur.. Türksat istedigi takdirde conta kullanılabilir.
TiPi

ÇAP

ÇELiK HASIR
AKMA MUKAVEMETi ÇEKME MUKAVAMETi

UZAMA

Goz Araligi

Q 188/188

6 mm

Min. 5000 kg/cm2

%8

15/15

Min. 5500 kg/cm2

Ek odalari kompozit kapakli olarak uretilmiştir. CTP kapagin çerçevesi CTP den yapılmış ve imalat sirasinda betona gömülü olarak üretilmiştir. Ek odalarinin her bir parçasının içerisinde “ALADAĞ”
markamız basılmış olup sudan, nemden etkilenmeyen bir boya ile yazılmıştır.
f)

Betonarme elemanlar “Türksat Kablo Sistemleri Malzeme Standartları ve Onaylı Ürün Talimatındaki” çizimlere uygun olarak üretilmektedir.
g)

Betonarme ek odasinin dış ölçüleri Ø 88 cm & H=90 cm’dir. TiP 300 B ek odası 2 parça olarak
üretilmekte olup alt parçasinda, 72 ° lik 5 yone bakacak geşilde 20 cm çapinda bir delik, toplamda 5
delik bulunmaktadir.
h)
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ALADAĞ
BETONARME EK ODASI YÜKSELTME ELEMANI
a)

iki parçadan oluşan ek odalarında yükseltme işlemi, bu iki parçanin arasina yerleştirilmek suretiyle bu ürünle gerçekliştirilir.

Beton sınıfı C40/50 (150 (r yarıçaplı) x 300 mm lik silindir dayanimi 40 MPa (N/mm2) ve
150x150x150 mm küp dayanimi 50 MPa(N/mm2)) .
b)

Beton, çelik kaliplarda yüksek vibrasyonla sıkıştırılarak yerleştirilip ve erken dayanim için buhar
kürüne tabi tutularak TSE standartlarina uygun olarak imal edilmiştir.
c)

d)

e)

f)

Yukseltme elemaninin çevresi en az bir halka çelik hasir ile çevrilerek imal edilmiştir.

TiPi

ÇAP

ÇELiK HASIR
AKMA MUKAVEMETi ÇEKME MUKAVAMETi

UZAMA

Goz Araligi

Q 188/188

6 mm

Min. 5000 kg/cm2

%8

15/15

Min. 5500 kg/cm2

Betonarme elemanlar “Türksat Kablo Sistemleri Malzeme Standartları ve Onaylı Ürün Talimatındaki” çizimlere uygun olarak üretilmektedir.
Betonarme yukseltme elemaninda dış ölçüleri Ø 88 cm & H = 15 cm dir.
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