Teknikhus för signalställverk
En smart lösning som förenklar
och sparar resurser
Infranord Components utvecklar en rad produkter vars syfte är att
korta ner tågstörande tid i spåret. Våra nyckelfärdiga teknikhus för
signalställverk är en sådan lösning.
Våra teknikhus besparar dig och dina kollegor många långa timmar ute
på arbetsplatsen – exempelvis när det är dags att flytta ett signalställverk. Hemligheten bakom är installation i vår verkstad där allt förbereds
så långt det är möjligt av våra engagerade tekniker.

Prefabricerad kvalitet från vår egen verkstad

Vi erbjuder flera olika varianter av inkopplingsklara teknikhus, bland
annat för signalställverk av modell M59, M85 och M95. Hela installationsprocessen genomförs i våra specialanpassade verkstadslokaler i Nässjö.
Infranord har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetsanläggningar
och signalteknisk utrustning. Oavsett vilken modell signalställverket i det
nya teknikhuset har, kan du vara säker på att vi har all den tekniska kompetens som krävs. Vi är specialister på att samordna de olika teknikslagen
byggnad, el, signal och tele inom teknikhuset. Våra kompetenta tekniker
bygger och utvecklar teknikhusen och installationerna av såväl äldre som
nyare signalställverk.

Inrett, kontrollerat och klart

Före leverans till arbetsplatsen utförs en noggrann funktionskontroll. För
att underlätta ytterligare för dig som kund, är vi dessutom certifierade för
att vara en del i ibruktagandebesiktning av det nya teknikhuset och dess
tekniska installationer.
På leveransdagen är ditt nya teknikhus redan inrett och klart med allt
från signal- och kraftinstallationer och anpassade utrymmen till ventilationsanläggning. Vid behov kan vi även hjälpa till med montering på plats.
Byggnaden uppfyller kraven i BVS 517.1000 med allt vad det innebär.

Välj mellan flera olika modeller:
Hus M59
Hus M85
Hus M95

Vad kostar det?

Genom att välja våra standardiserade teknikhus kan kostnaden minimeras
med bibehållen kvalitet samtidigt som alla krav uppfylls.
Teknikhus som prefabriceras till nyckelfärdig anläggning är det mest
totalekonomiska för våra kunder.
Läs mer på nästa sida!

www.infranord.se

    Vi har haft en bra dialog
      med Infranord kring utförandet av teknikhusen som vi har
beställt. Infranord har anpassat
husen efter våra önskemål och
behov."
Stefan Nilsson,
Trafikverket

Smidig lösning
Minskar tiden i spåret och
sparar pengar
Nyckelfärdigt – allt som
återstår är monteringen

Teknikhus för signalställverk

   Fasaderna på Infranords teknikhus
utformas för att passa in i miljön.

Tilläggstjänster
I samband med beställning av teknikhus erbjuder vi även följande produkter
och tjänster:
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Fundament
Krypgrundsskydd
Reläprovning
Beroendekontroll
Ibruktagandebesiktning

Vill du veta mer, kontakta Infranord Components
på components@infranord.se eller få mer information
via din lokala Infranordkontakt.

www.infranord.se

