Gasolskåp
Serie HAG

g Svarar till kraven EI 60 avskild förvaring enligt MSBFS 2020:1
g Konstruerade för att kunna placeras utomhus
g Flexibel och flyttbar
Utvecklad för att skydda gasoltuber i enlighet med kraven
på EI30 och EI60 minuters avskild förvaring enligt kraven i
MSBFS 2020:1.
Skåpet är i grunden ett 90 P (NT Fire017) brandklassat skåp
och svarar därför också till kraven på EI 30 och 60 minuter
avskild förvaring. De är utrustade med dubbla dörrar för att
underlätta hanteringen och placeringen.
Hela skåpet har en helsvetsad konstruktion om två lager
1,5 mm stålplåt med ca 50 mm fast gjuten brandisolering i
mellan. Isoleringen avger inga miljöfarliga ämnen och har
mycket lång livslängd, den gör också att konstruktionen blir
stabil och tålig. Skåpet är förstärkningslackerat för att klara av placering utomhus
men vi rekommenderar oavsett att man
ställer det under ett tak för att minska
belastningen vid regn.
Skåpen är som standard utrustade med
ventilationsanslutningar för direktventilation ut ur skåpet. 2 st rörstoser med
en diameter av 100 mm är som standard
placerade upptill vänster sida samt nedtill
höger sida.
Som standard lackeras skåpet i en grå färg,
men kan mot tillägg lackeras i andra färger.
Levereras med ett högsäkerhetslås med
2 st medföljande nycklar.

Gasolskåp
Serie HAG

1. Gallerförsedda ventilationsstosar för in- respektive utluft
2. Kraftig sockel för enkel hantering
3. Fabriksmonterade brandgasspjäll EI60
4. Durkplåt i botten för skydd
5. Avrinningsskydd i framkant
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Vikt
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Kapacitet

mörkgrå
ca 24 st, modell
2012 el. motsv.

ca 420 kg
mörkgrå
2 st P45

mörkgrå
4 st P45

Brandklassat enligt EI 30/60 minuter
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