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S z a f a  z a b e z p i e c z a j ą c a  o g n i o o d p o r n a ,  B a t t e r y 

STANDARD S, 90 min

162.460.104Kod produktu:

Szafa zabezpieczająca, ognioodporna przeznaczona do przechowywania akumulatorów litowo-jonowych.

CECHY:

Klasa odporności 90 min

Mechanizm samozamykający drzwi oraz blokada przed ich ponownym otwarciem

Samozamykacz uruchamia się zarówno w przypadku pożaru znajdującego się wewnątrz jak i na zewnątrz szafy

Chroni pracowników i miejsce pracy nie tylko przed rozprzestrzenianiem się pożaru, ale również stanowi zabezpieczenie 

przed niebezpiecznymi skutkami wstecznych ciągów płomieni

Ponowne otwarcie możliwe tylko przez uprawnionych ekspertów

Zamek bębenkowy dla zabezpieczenia dostępu

Przyłącze do wentylacji wyciągowej w górnej powierzchni szafy

Optyczna kontrola otworu wentylacyjnego

Przyłącze do uziemienia

Regulowane nóżki do wypoziomowania

Wyposażenie wnętrza uziemione do korpusu

Korpus zewnętrzny (RAL 7035) oraz drzwi (PANTONE 389 C) wykonane z blachy stalowej

Cofnięty cokół w kolorze RAL 7015

Okładzina wewnętrzna z paneli dekoracyjnych w kolorze RAL 7035

Badanie przeprowadzone przez MPA/TÜV SÜD według DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN EN 16122 i DIN 31000

Zapobieganie szkodom według vds 3103

Znak CE
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Atest TUV

Głębokość (G) 612 mm

Gwarancja 12 miesięcy

Ilość drzwi 1 szt

Ilość gniazd/ przedział składowania 0 szt

Ilość poziomów składowania 3 poziomy

Ilość przedziałów/ poziom składowania 1 przedział

Kolor Żółty

Marka Duperthal

Norma DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN EN 16122 i DIN 31000

Ognioodporność 90 min

Rodzaj materiału Blacha stalowa

Rodzaj szafy Ognioodporna na baterie

Szerokość (S) 594 mm

Waga 220 kg

Wysokość (W) 1385 mm

Zamknięcie Samozamykacz


