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Szafa/Chłodziarka zabezpieczająca ognioodporna, Cool 

Battery XL, 90 min, wentylator

162.460.200Kod produktu:

Szafa/chłodziarka zabezpieczająca, ognioodporna przeznaczona do przechowywania akumulatorów w temperaturze od 

1°C do 15°C.

CECHY:

Klasa odporności 90 min

Do wykorzystania w pomieszczeniach roboczych (laboratoria, hale produkcyjne)

Posiada mechanizm kontroli temperatury gwarantujący automatyczne zamknięcie i uszczelnienie drzwi oraz wyłączenie 

chłodziarki w wypadku pożaru i awarii

Wyposażona w drzwi rozwierane, 3 półki z rolkami pod akumulator, urządzenie monitorujące wyciągane powietrze, 

wentylator oraz tacę dolną do zbierania odpadów

Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035, drzwi w kolorze białym 

RAL9016 drzwi chłodziarki w kolorze białym

Konstrukcja wewnętrzna wykończona panelami

Drzwi z pneumatycznym wspomaganiem, nie wymagającym zasilania, co ułatwia otwieranie i zamykanie

Standardowo zawiera system utrzymania skrzydeł drzwi w pozycji otwartej, dzięki czemu można wkładać i wyjmować 

akumulator z szafy obiema rękoma

System własnej wentylacji wspomagany wentylatorem gwarantuje skuteczne odprowadzanie niebezpiecznych oparów

Zastosowanie regulowanych nóżek pozwala na łatwe poziomowanie i ustawienie szafy

Normy EN14470-1, EN14727, znak CE/GS, MPA, TUV, DIN

Wymiary wewnętrzne S*G*W 550*430*1400 mm

 
*Wymiary w parametrach technicznych S*G*W określają wymiary zewnętrzne
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Atest TUV, DIN, GS, MPA

Głębokość (G) 745 mm

Gwarancja 12 miesięcy

Ilość drzwi 1 szt

Ilość gniazd/ przedział składowania 0 szt

Ilość poziomów składowania 3 poziomy

Ilość półek 3 szt oraz taca dolna

Ilość przedziałów/ poziom składowania 1 przedział

Kolor Biały/jasnoszary

Marka Duperthal

Norma DIN EN 14470-1, DIN EN 14470-1, EK5/AK4 09-10, DIN EN 14727, TRGS 510 

Annex 3

Ognioodporność 90 min

Rodzaj materiału Blacha stalowa

Rodzaj szafy Ognioodporna na baterie

Szerokość (S) 895 mm

Waga 499 kg

Wysokość (W) 2080 mm

Zamknięcie Samozamykacz


