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S90.196.060.R - Skříň bezpečnostní typ
90 - pravé dveře
Objednací kód: 8101.VBF19660GR

51.760,00 Kč

Cena bez DPH

62.629,60 Kč

Cena s DPH

Parametry
Typy bezpečnostních skříní

Typ 90 - křídlové dveře

Množstevní jednotka

ks

Bezpečné a schválené uchovávání nebezpečných materiálů na pracovištích
90 minutová ochrana proti požáru v souladu s EN 14470-1 (Typ 90)
Použití vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů)
Ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu
Police lze nastavit do libovolné polohy
Uzemnění (standard)
Vyrábí se ve dvou šířkách (600 mm a 1 200 mm)
Dvojí barevné provedení (šedá, žlutá)

Obsluha
Jemné dovření dveří
Otvírání s minimálním úsilím - jednoduché a bezpečné
Systém zavírání dveří je instalován mimo úložný prostor, což zvyšuje bezpečnost obsluhy a
chrání důležité komponenty před korozí

Dveře
Úhel otevření 90°, po otevření je viditelný celý úložný prostor skříně

Systém s blokováním dveří v otevřením stavu (volitelný)

Drží dveře otevřené, což umožňuje pohodlný přístup k věcem uloženým ve skříni
Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu s integrovaným systémem pro zavření dveří
(tavitelný spoj), ten automaticky zavře dveře v případě indikace požáru

Standardní výbava interiéru (ocelový plech)
3 stavitelné police s ochranou proti naklonění a vytažení, nastavitelné do různé výšky po
32 mm - zátěž na jednu polici (rovnoměrně rozložená) přibližně 75 kg
snadno vyjímatelná záchytná vana na dně skříně s trojstranným krajovým těsněním pro
bezpečné jímání všech vyteklých odpadů
1 perforovaná kovová deska vložená na dně záchytné vany

Skříň šířky 600 mm (VBF.196.60)
jedny křídlové dveře
rozměry (š × h × v) [mm]: vnější 600 × 615 × 1968, vnitřní 450 × 520 × 1 740
hmotnost: přibližně 260 kg
objem záchytné vany 22 l

