TECHNICKÝ LIST

Protipožární kontejner - odolnost 90 minut s aretací dveří - C64-4001-B/A
VLASTNOSTI:
Rozměry výrobku:
Materiál:
Povrchová úprava:
Barva:
Záchytný objem:
Nosnost:

vnější: 172 × 154 × 232,5 cm,
kontejner: ocel ,
kontejner: prášková barva,
světle šedá - RAL 7035
220 l
1000 kg/m2

Max. počet nádob:
sud 200 l: 2 ks
Typ dveří:
pravé plné
Možnost uzamykání:
ANO
Možnost připojení nucené ventilace: ANO
Požární odolnost:
90 minut
Certifikát:
Ü DiBt č. Z-38.5-122,
POPIS VÝROBKU:
Protipožární kontejner je vyroben z kvalitního materiálu s odolnou povrchovou úpravou (podle ČSN EN ISO 12944-C3),
která jej chrání před mechanickým poškozením a před korozí. Pevná rámová konstrukce se skládá z dutých profilů a je
pokryta sendvičovými panely s nehořlavou izolací třídy EI90 s parametry podle ČSN EN 13501. Záchytná vana je z 5 mm
silného plechu se svařenými spoji a kontrolovanými dle normy EN ISO 3452-1. Standardní vybavení:
certifikovaná záchytná vana s objemem 220 l vybavená vyjímatelnými rošty
uzamykatelné dveře vybavené samozavíracím mechanismem
oka pro bezpečnou manipulaci pomocí jeřábu
přípojka pro uzemnění v souladu s ČSN 332030
dveře jsou označeny zákazovými bezpečnostními značkami pro zákaz vstupu neoprávněným osobám a zákaz
manipulace s ohněm
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Magnetické svorky zajistí dveře v otevřeném stavu, zvýší bezpečnost a usnadní manipulaci s nebezpečnými látkami
během používání skladu. Dveře se uvolňují ručním spínačem. Požární hlásič kontroluje stav okolí, v případě požáru dojde
k samovolnému uzavření dveří a automaticky se vypnou všechna elektrická zařízení včetně ventilátoru.
POUŽITÍ:
Protipožární kontejner je zkonstruován a testován pro skladování:
nebezpečných kapalin kategorie podle GHS 1-4

SKLADOVANÉ NÁDOBY:
Protipožární kontejner - odolnost 90 minut s aretací dveří je určen pro skladování kapalin ve 200 l sudech, které můžete
uložit na europalety (120 x 80 cm) nebo chemické palety (120 x 120 cm).
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