Interní skladování
nebezpečných materiálů

Ikony

Maximální bezpečnost
Při skladování nebezpečných materiálů nedělejte žádné
kompromisy.
Důvěřujte špičkové technologii.

Kategorie produktů společnosti asecos

Skříně pro
bezpečné
skladování

Technická
ventilace

Olejové vany
a nádoby

Manipulace

Služba

důležité
informace

Služba

Piktogramy varující před nebezpečím

Hořlavé
kapaliny

Podráždění
pokožky

Akutní
toxicita

Žíravina

Žíravina
(v omezené
míře)

Nebezpečné
pro životní
prostředí

Stlačené plyny

Skříně pro bezpečné skladování – vlastnosti

Certifikace
GS

Typ

Šířka

Speciální
hloubka

Manipulace
jednou rukou
pro skříně
s dvojitými
dveřmi

Zámek
s cylindrickou
vložkou

Zásobníková
police,
bez obsahu
kovu

Zásuvka

Reglementace
laboratorního
nábytku

Výška

Zámek s
profilovou
cylindrickou
vložkou

Vysouvací
police

Prohlášení o
shodě
CE

Křídlové
dveře

Křídlové dveře
se skleněným
průhledem

Křídlové dveře
s oknem
na pantech

zámek s
Možnost
cylindrickou
regulace
vložkou s
indikátorem
stavu uzamčení

Transportní
základna

Maximálně
zvětšená
výška interiéru

Regálový
systém

Skříň typu 30

Křídlové dveře
s větracími
otvory

Kolečka se
soklem

Plošina pro
pohodlný
nájezd

Záruka společnosti asecos
* Po ukončení platnosti smlouvy na servis a údržbu od společnosti asecos (tarif BasicPlus)
s pevně stanovenou dobou trvání 5 let získáte pro svoji skříň pro bezpečné skladování
prodloužení záruky až o 5 let podle normy EN 14470.
Podrobné informace na vyžádání.

* Po ukončení platnosti smlouvy na servis a údržbu od společnosti asecos (tarif PREMIUM Q)
získáte pro svoji skříň pro bezpečné skladování Q-LINE prodloužení záruky až o 10 let.
Podrobné informace na vyžádání.
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Název společnosti asecos v sobě ukrývá
náznaky slov security (bezpečnost)
a ecology (ekologie) – protože
jejím cílem je bezpečnost a ochrana
životního prostředí při manipulaci s
nebezpečnými materiály.

Záruka
společnosti
asecos

Certifikace
TÜV

Skládací
dveře

Základna s
větracími
otvory

Perforovaný
plášť

Otevírání/
zavírání
dveří pomocí
senzoru (plně
automatické)

Svislá dělicí
stěna

Uzavřený
plášť

Zásuvky

Vodorovná
dělicí stěna

Příslušenství
pro technickou
ventilaci

Zádržný
systém dveří

Police

Automatické
zavírání dveří
(TSA)

Zásobníková
police

Již od svého založení v roce 1994 má
společnost asecos značný vliv na způsob,
jakým jsou skladovány nebezpečné materiály.
Společnost asecos hned na samého začátku
svého působení stanovila novou úroveň
bezpečnosti představením technologie “pro
skříně typu 90 a bezpečné skladování”.
Díky tomu a také díky častým inovacím je
nyní společnost považována za předního
výrobce skříní pro bezpečné skladování v
Evropě. Jsme hrdí na to, že poskytujeme
více než 1 200 produktů zaručujících vyšší
míru bezpečnosti, flexibility a pohodlí při
každodenní práci s nebezpečnými materiály.
Přestože pro skříně pro bezpečné skladování
existují i jiné standardy, technologie Typu 90
podle normy EN 14470 stále představuje
dnešní špičku. Norma EN 14470 je navíc tím
jediným standardem, který v případě požáru
zaručuje specificky definovaný bezpečný
čas pro personál a nakonec i pro pracovníky
hasičské a záchranné služby.
Při vytváření spolehlivé koncepce protipožární
ochrany je třeba vzít v úvahu všechny aspekty

preventivní protipožární ochrany. Nouzové
chodby musí být volně průchozí a je nezbytné
zabránit šíření požáru, aby mohly protipožární
jednotky zasáhnout co nejrychleji a maximálně
efektivně. Hlavním cílem je ochrana života a
zdraví všech osob uvnitř budovy. Podobně
důležité je udržet škody na budově na minimu
a zabránit provozním výpadkům či schodkům
ve výrobě. Ekonomický dopad požáru často
vede podniky do situací, kdy je ohrožena prosperita podnikání.
Skříň s 90minutovou certifikací podle normy
EN 14470 všechna tato kritéria splňuje, aniž
by kladla jakákoli omezení či požadavky na
konstrukci budovy.
Základní výhody skříní s 90minutovou
certifikací:
• Žádná omezení týkající se množství skříní na
pracovišti
• Samostatná protipožární ochrana po dobu
minimálně 90 minut, nejsou potřeba žádná
další protipožární opatření
• Nejsou potřeba žádné speciální
bezpečnostní nádoby
• Žádná kontaminace rozpouštědly
• Žádná dekantace – žádné další riziko
výbuchu
• Skříně nabízejí špičkovou ochranu (jistotu;
bezpečnost pracovníků)
• Maximální flexibilita instalace. Při změně
účelu používání místnosti lze skříně snadno

přidat nebo odebrat, aniž by bylo třeba
provádět jakékoliv architektonické úpravy
(hasící systémy, zhášecí stěny atd.)
Společnost asecos vytvořila brožuru týkající
se skladování nebezpečných materiálů v 21.
století. Poskytuje obecný pohled na danou
tématiku a shrnuje podrobnosti o normě EN
14470.
Online verzi lze najít zde:
http://www.asecos.com/21-centurylaboratories/index.html
Na následujících stránkách najdete vybrané
portfolio produktů společnosti asecos pro
nejběžnější skladování. Pokud nemůžete najít
vhodný produkt pro vaše použití, navštivte náš
web nebo nahlédněte do našeho hlavního
katalogu.

3

Prověřená bezpečnost, na kterou se
můžete spolehnout
Kvalita a bezpečnost našich produktů je oceňována a certifikována všemi
předními instituty. Produkty vyrobené přímo společností asecos jsou testovány tak, aby dosahovaly maximální bezpečnosti a kvality.

Naše skříně pro bezpečné skladování se zrcadlí ve jménu
bezpečnosti
Každý typ modelu skříní pro bezpečné
skladování od společnosti asecos odolných
proti požáru musí být úspěšně testován v
požární komoře nezávislou laboratoří na testování materiálů.
Je tak testován v souladu s nejpřísnějšími
požadavky podle části 1 nebo 2 evropské
normy EN 14470, aby ukázal svoji míru
ochrany proti požáru.

Bezpečnost při každodenním
použití

Průběžná kontrola kvality

Dlouhodobě spolehlivý partner

Mimořádné řízení jakosti

Ventilace – ochrana a bezpečnost
při práci

Skříně pro bezpečné skladování od
společnosti asecos jsou testovány v souladu s
požadavky platných bezpečnostních směrnic.
Po úspěšném zvládnutí testování v rámci
rozsáhlého testovacího programu GS, platného od 31.12.2012, nezávislá organizace
zdokumentuje a osvědčí, že produkty od
společnosti asecos jsou dostatečně odolné a
kvalitní.

Výroba skříní pro bezpečné skladování od
společnosti asecos podléhá dobrovolnému
a trvalému externímu monitorování ze strany
akreditovaného a nezávislého institutu pro
testování materiálů.

Společnost asecos GmbH byla oceněna certifikátem „Best Credit Rating 2013“ německou
ratingovou agenturou Euler Hermes Rating
Deutschland GmbH. Celkem u přibližně
3 milionů německých společností bylo
mezi lety 2010 a 2012 kontrolováno roční
účetnictví. Jen méně než jednomu procentu
z nich nakonec organizace Euler Hermes
udělila výše zmíněný certifikát.

Náš certifikovaný systém řízení jakosti vyhovuje mezinárodnímu standardu ISO 9001,
což dokazuje, že orientací na kvalitu každého
dílčího procesu společnost asecos neustále
ve všech činnostech potvrzuje svoji filosofii.

Společnost asecos již více než 20 let vyrábí
ventilační vybavení pro práci s nebezpečnými
materiály. Všechna pracoviště společnosti
asecos, kde se pracuje s nebezpečnými materiály (včetně všech speciálních verzí), byla
postupem času důkladně testována podle
německých (např. DIN 12924-1) a evropských standardů (např. EN 14175-3 odst.
5.4.4). Rovněž na poli ventilace skříní pro
bezpečné skladování nabízí společnost asecos široké a neustále se rozrůstající portfolio
rozličných řešení.

Značka GS se uděluje jen tehdy, pokud
například testované produkty bez poškození
odolaly nepřetržitému mechanickému testování 50 000 cyklů. Skříně pro bezpečné
skladování od společnosti asecos v této
zkoušce uspěly.

Bez předchozího varování jsou vybrány
skříně pro bezpečné skladování z aktuálního
výrobního procesu a následně jsou znovu
testovány v požární komoře.

Mateřská společnost asecos byla oceněna
za svoji obzvláště dobrou úvěruschopnost i
vysokou míru transparentnosti s ohledem na
finanční informace. Pro společnost asecos je
to již třetí rok, kdy byla takto „vyznamenána“:
Společnost získala ceněný certifikát „CrefoZert“ za vynikající úvěruschopnost od organizace CreditReform Hanau Leibrock KG v
letech 2010 a 2011.

Společnost asecos je i se všemi svými
produkty podporována proslulými testovacími
instituty, jako jsou například infraserv Höchst,
IFI Institute for Industrial Aerodynamics,
Tintschl Engineering a další, kteří přispívají k
vývoji dokonalých řešení přímo ze sériové
linky certifikovaných produktů.

Číslo certifikátu
FS 529824/6705D
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POROVNÁNÍ SKŘÍNÍ

PŘEHLED
Skladování hořlavin

Izolace

Certifikace

NENÍ VHODNÉ
Bezpečnostní nádoby jsou nezbytné

ŽÁDNÁ IZOLACE

ŽÁDNÁ

VHODNÉ
Bezpečnostní nádoby jsou doporučeny

VZDUCHOVÁ IZOLACE

VHODNÉ
ŽÁDNÁ OMEZENÍ
DESKY ODOLNÉ PROTI POŽÁRŮM

CERTIFIKACE TŘETÍCH STRAN
(NAPŘ. FM 6050, UL 1275)

Odolnost proti ohni (minuty)

Riziko neštěstí

VELMI VYSOKÉ

NÍZKÉ

ŽÁDNÁ
GS FM

Právní důsledky a
osobní odpovědnost

ŽÁDNÁ BEZPEČNOST
6

STŘEDNÍ

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST
7

Inovace společnosti asecos – Q-PEGASUS

Křídlové dveře vs. Skládací dveře

AGT – Pohodlná manipula
ce
• manipulace jednou rukou
pro skříně s dvojitými
dveřmi
• stačí jen zatáhnout za ma
dlo pravých dveří
• jako kouzlem se otevřou i
levé dveře
• nádobu lze držet bezpečně
v ruce

ZÁDRŽNÝ SYSTÉM OTEVŘE
NÝCH DVEŘÍ –
POHODLNÉ A BEZPEČNÉ
PRO UŽIVATELE
• snadné zajištění dveří
• pohodlné a bezpečné vyjm
utí nebo uskladnění
nádob

Nádoby byly vyjmuty neb
o uskladněny?
klidně se vraťte na svoje prac
oviště –
skříň se postará o zbytek!

TSA – VŽDY ZAVŘENÉ DVE
ŘE
• dveře se zavírají automatick
y a bezpečně
• uvolnění zachycených dve
ří přibližně po 60 sekundách
• akustický a vizuální signál
před zavřením
• už žádné problémy s dve
řmi, které jste zapomněli zav
řít

Skládací dveře jsou ideální volbou v místech s omezeným prostorem,
jako je laboratoř. Umožňují průchod kolem skříně i ve chvíli, kdy jsou
dveře dokořán.
Skládací dveře jsou navíc rovněž k dispozici s technologií pro manipulaci jednou rukou (S-PHOENIX Vol. 2-90) a dokonce s technologií plně
automatických dveří včetně senzorové detekce
(S-PHOENIX touchless-90).
Velká výhoda, která výrazně přispívá k bezpečnosti, protože
je možné nádoby držet neustále oběma rukama.

Přibl. o 20 %
více místa před skříní, když jsou otevřené dveře, v
porovnání se skříní pro bezpečné skladování s křídlovými dveřmi.

Přibl. 90 %
veškerého úložného prostoru je viditelných a přístupných,
když jsou skládací dveře otevřeny.
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Bezpečné skladování nehořlavých chemikálií

SL-LINE
Skladování žíravých chemikálií

C-LINE CS-CLASSIC/CF-CLASSIC
Bezpečné skladování toxických, vodu
znečišťujících a lehce žíravých chemikálií

C-LINE CS-CLASSIC MultiRisk
Oddělené skladování toxických,
vodu znečišťujících a lehce žíravých
chemikálií v jedné skříni
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SL-CLASSIC 120/60 cm

SL-CLASSIC 120/60 cm

Schválené skladování agresivních, nehořlavých,
nebezpečných materiálů na pracovištích
• Certifikace GS
• vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Objednací číslo 30606-001-30608

Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.196.120.MV
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení s 8 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany

vysoce kvalitní a robustní
konstrukce s odnímatelnou plastovou olejovou vanou
Objednací číslo 30609

Konstrukce
• robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými
zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi,
snadné čištění
• vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu, světle šedé
provedení (RAL 7035)
• dvě hermeticky oddělené skladovací přihrádky
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná
integrace do systému zamykání)
• možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
• integrované nekovové větrací potrubí připravené pro připojení (NW
75) k technickému odsávacímu zařízení pomocí jediného přívodu
odsávaného vzduchu
• oddělené odsávání vzduchu ze skladovacích přihrádek zaručující
vynikající ventilaci skříně
Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.196.120.MV
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení s 12 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany

Vysouvací police

pro všechny modely

Standardní vnitřní vybavení
• vysouvací police vč. plastové olejové vany

Objednací číslo 30606-001-30607

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MODEL SL.196.120.MV

vnější 1 197 × 603 × 1 965
vnitřní (2 ×) 485 × 570 × 1 869

MODEL SL.196.060.MH

Rozměry

Š × H × V (mm)

597 × 603 × 1 965
485 × 570 × 914 (horní část)

Hloubka s otevřenými dveřmi

(mm)

1 153

1 119

Hmotnost skříně

(kg)

160

125

485 × 570 × 833 (dolní část)

Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.196.060.MH
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 6 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany
Objednací číslo 30612-001-30615
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Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.196.060.MH
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany
Objednací číslo 30612-001-30614

Odsávání vzduchu

(NW)

75

75

Maximální zatížení police
Kapacita plastové olejové vany

(kg)
(litry)

rovnoměrně rozloženo 25
18

25
18

Výměna vzduchu 30×

(m3/h)

18,5

7,6

Pokles tlaku uvnitř skříně

(Pa)

56

40

Maximální zatížení

(kg)

300

300

Rozložené zatížení

(max. kg/m2)

240

444
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SL-CLASSIC-UB 140/110/59 cm

SL-CLASSIC-UB 140/110/59 cm

Schválené skladování agresivních, nehořlavých,
nebezpečných materiálů na pracovištích
• Certifikace GS
• vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)
Konstrukce
• robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými
zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi,
snadné čištění
• vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu, světle šedé
provedení (RAL 7035)
• dvě oddělené skladovací přihrádky (model SL.060.140.UB.3T a
model SL.060.110.UB.2T)
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou
• integrované nekovové větrací potrubí připravené pro připojení (NW
50) k technickému odsávacímu zařízení pomocí jediného přívodu
odsávaného vzduchu
• oddělené odsávání vzduchu ze skladovacích přihrádek zaručující
vynikající ventilaci skříně
Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.060.140.UB.3T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany a jedné police, volitelná kolečka se soklem (výška
30 mm)
Objednací číslo 30616-001-30618
Objednací číslo 30616-001-30617 (2 vysouvací police)

Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.060.110.UB.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 2 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany, volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)

Kolečka se soklem (volitelné pro všechny modely)
stabilní – snadný pohyb skříně
flexibilní – nastavení výšky podle různého laboratorního nábytku
bezpečné upevnění skříně – integrovaný mechanismus zámku

Kolečka se soklem (výška 30 mm)
vyrobeno z ocelového plechu, laminované
plastem RAL 7035

Standardní vnitřní vybavení
• vysouvací police vč. plastové olejové vany

Objednací číslo 30374

pro model SL.060.140.UB.3T

Objednací číslo 30619-001-30620

Objednací číslo 30362

pro model SL.060.110.UB.2T
Objednací číslo 30478

pro model SL.060.059.UB.T

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.060.110.UB.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany, volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30619-001-30621
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Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.060.059.UB.T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 2 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany, volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30622-001-30625
Objednací číslo 30616-001-30624 (1 vysouvací police)

MODEL SL.060.140.UB.3T

vnější 1 400 × 570 × 600
vnitřní (2 ×) 489 × 531 × 562

MODEL SL.060.110.UB.2T

MODEL SL.060.059.UB.T

1 100 × 570 × 600
(2 ×) 486 × 531 × 562

590 × 570 × 600
488 × 530 × 562

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hloubka s otevřenými dveřmi

(mm)

1 094

1 094

1 112

Hmotnost skříně

(kg)

80

60

40

Odsávání vzduchu

(NW)

50

50

50

Kapacita plastové olejové vany

(litry)

18

18

18

Výměna vzduchu 30×

(m3/h)

8,8

8,8

4,4

Pokles tlaku uvnitř skříně

(Pa)

10

10

5

Maximální zatížení

(kg)

100

100

100

Rozložené zatížení

(max. kg/m2)

82

93

151
15

SL-LINE se systémem zavírání dveří 120/110/59 cm

SL-CLASSIC-UB 140/110/59 cm

Schválené skladování agresivních, nehořlavých, nebezpečných materiálů na pracovištích
• Certifikace GS, shoda CE
• vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)
Konstrukce
• robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými
zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi,
snadné čištění
• vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu, světle šedé
provedení (RAL 7035)
• dvě oddělené skladovací přihrádky (model SL.080.110.UB.2TC a
model SL.196.120.MV.WDC)
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou
• dveře se zavírají automaticky pomocí integrovaného systému zavírání
dveří

• integrované nekovové větrací potrubí připravené pro připojení (NW
50) k technickému odsávacímu zařízení pomocí jediného přívodu
odsávaného vzduchu
• oddělené odsávání vzduchu ze skladovacích přihrádek zaručující
vynikající ventilaci skříně
Standardní vnitřní vybavení
• vysouvací police vč. plastové olejové vany

Vysouvací police

vysoce kvalitní a robustní
konstrukce s odnímatelnou plastovou olejovou vanou

Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.196.120.MV.WDC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení s 8 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany

Objednací číslo 30609

pro všechny modely

Objednací číslo 32662-001-30607
Objednací číslo 30616-001-30608 (12 vysouvacích polic)

Kolečka se soklem (výška 30 mm)
pro podstolové skříně, vyrobeno z ocelového
plechu, laminované plastem RAL 7035
Objednací číslo 30362

pro model SL.080.110.UB.2TC
Objednací číslo 30478

pro model SL.080.059.UB.TCR

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.080.110.UB.2TC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany, volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 32659-001-30621
Objednací číslo 32659-001-30620 (2 vysouvací police)
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Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.080.059.UB.TCR
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 2 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany, volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 32660-001-30625
Objednací číslo 32660-001-30624 (1 vysouvací police)

MODEL SL.196.120.MV.WDC

vnější 1 197 × 603 × 1 965
vnitřní (2 ×) 485 × 570 × 1 869

MODEL SL.080.110.UB.2TC

MODEL SL.080.059.UB.TCR

1 100 × 570 × 800
(2 ×) 486 × 531 × 762

590 × 570 × 800
488 × 530 × 762

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hloubka s otevřenými dveřmi

(mm)

1 153

1 096

1 112

Hmotnost skříně

(kg)

162

73

48

Odsávání vzduchu

(NW)

75

50

50

Kapacita plastové olejové vany

(litry)

18

18

18

Výměna vzduchu 30×

(m3/h)

18,5

11,8

5,9

Pokles tlaku uvnitř skříně

(Pa)

56

10

5

Maximální zatížení

(kg)

300

100

100

Rozložené zatížení

(max. kg/m2)

241

100

160
17

CS-CLASSIC 105 cm

CS-CLASSIC 105 cm

Bezpečné a schválené skladování nehořlavých chemikálií a toxických látek na pracovištích
Konstrukce:
• robustní konstrukce a životnost, tělo vyrobené z ocelového plechu
s vysoce strukturovaným povrchovým nátěrem
• žádné neoprávněné použití, dveře uzamykatelné pomocí zámku s
cylindrickou vložkou (integrovaného do otočné kliky)
• snadná regulace, možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné
podlaze
Ventilace
• redukce zápachu uvnitř skříně
• přirozená ventilace díky větracím otvorům ve dně skříně
Křídlové dveře
• 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání
RAL
3020

Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.195.105(.WDFW)
s křídlovými dveřmi (výstražná žlutá RAL 1004), vnitřní vybavení se 3 policemi,
perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana (pozinkovaný ocelový plech)

Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.195.105(.WDFW)
s křídlovými dveřmi (světle šedá RAL 7035) s prosklenými otvory, vnitřní vybavení se 4 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany

Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.195.105(.WDFW)
s křídlovými dveřmi (výstražná žlutá RAL 1004), vnitřní vybavení se
6 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany

rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30495-041-30508 (světle šedá)
Objednací číslo 30496-040-30508 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30496-041-30508 (světle šedá, s prosklenými otvory)

rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30495-040-30516 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30495-041-30516 (světle šedá)
Objednací číslo 30496-040-30516 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)

rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30495-041-30518 (světle šedá)
Objednací číslo 30496-040-30518 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30496-041-30518 (světle šedá, s prosklenými otvory)

Objednací číslo 30495-040-30508 (výstražná žlutá)

Objednací číslo 30496-041-30516 (světle šedé, s prosklenými otvory)

Objednací číslo 30495-040-30518 (výstražná žlutá)

RAL
5010

RAL
6011

asecos

SILBER

RAL
9010

Dostupné vnitřní vybavení:
• 2 nebo 3 police, perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana
(rovněž k dispozici v podle STAWA-R)
• 4 nebo 6 vysouvacích polic s odnímatelnou plastovou olejovou
vanou
TECHNICKÉ ÚDAJE:

MODEL CS.110.105(.WDFW)

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hmotnost skříně

(kg)

Maximální zatížení

(kg)

vnější 1 055 × 520 × 1 105
vnitřní 996 × 493 × 990
48
400

Maximální rozložené zatížení (kg/m )
Maximální zatížení police
(kg) rovnoměrně
rozloženo
Kapacita vysouvací police
(litry) rovnoměrně
rozloženo
Kapacita spodní sběrné
(litry)
olejové vany
Výměna vzduchu 10×
(m3/h)

279
100

Pokles tlaku uvnitř skříně

(Pa)

1

Odsávání vzduchu

(NW)

75

2

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.110.105(.WDFW)
s křídlovými dveřmi (výstražná žlutá RAL 1004), vnitřní vybavení se 2 policemi,
perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana (pozinkovaný ocelový plech)
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Objednací číslo 30492-040-30498 (výstražná žlutá)

Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.110.105(.WDFW)
s křídlovými dveřmi (světle šedá RAL 7035), vnitřní vybavení se
2 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany

Objednací číslo 30492-040-30506 (výstražná žlutá)

Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.110.105(.WDFW)
s křídlovými dveřmi (světle šedá RAL 7035) s prosklenými otvory,
vnitřní vybavení se 3 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany

rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30492-041-30498 (světle šedá)
Objednací číslo 30493-040-30498 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30493-041-30498 (světle šedá, s prosklenými otvory)

rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30492-041-30506 (světle šedá)
Objednací číslo 30493-040-30506 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30493-041-30506 (světle šedá, s prosklenými otvory)

rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30492-040-30507 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30492-041-30507 (světle šedá)
Objednací číslo 30493-040-30507 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)

Objednací číslo 30493-041-30507

34
33
4,9

MODEL CS.195.105(.WDFW)

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hmotnost skříně

(kg)

Maximální zatížení

(kg)

vnější 1 055 × 520 × 1 950
vnitřní 996 × 493 × 1 835
75
600

Maximální rozložené zatížení (kg/m2)
Maximální zatížení police
(kg) rovnoměrně
rozloženo
Kapacita vysouvací police
(litry) rovnoměrně
rozloženo
Kapacita spodní sběrné
(litry)
olejové vany
Výměna vzduchu 10×
(m3/h)

421
100

Pokles tlaku uvnitř skříně

(Pa)

2

Odsávání vzduchu

(NW)

75

34
33
9
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CS-CLASSIC 54 cm

CS-CLASSIC 54 cm

Bezpečné a schválené skladování nehořlavých chemikálií a toxických látek na pracovištích
Konstrukce:
• robustní konstrukce a životnost, tělo vyrobené z ocelového plechu s
vysoce strukturovaným povrchovým nátěrem
• žádné neoprávněné použití, dveře uzamykatelné pomocí zámku s
cylindrickou vložkou (integrovaného do otočné kliky)
• snadná regulace, možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné
podlaze
Ventilace
• redukce zápachu uvnitř skříně
• přirozená ventilace díky větracím otvorům ve dně skříně
Křídlové dveře
• 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání
RAL
3020

Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.195.054(.WDFW)
s křídlovými dveřmi (výstražná žlutá RAL 1004), vnitřní vybavení se 3 policemi,
perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana (pozinkovaný ocelový plech)
Objednací číslo 30561-040-30573

Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.195.054(.WDFW)
křídlové dveře (světle šedá RAL 7035) s prosklenými otvory, vnitřní vybavení se
4 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany

Objednací číslo 30563-041-30579

Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.195.054(.WDFW)
křídlové dveře (výstražná žlutá RAL 1004), vnitřní vybavení se
6 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany

rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30561-041-30573 (světle šedá)
Objednací číslo 30563-040-30573 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30563-041-30573 (světle šedá, s prosklenými otvory)

rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30561-040-30579 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30561-041-30579 (světle šedá)
Objednací číslo 30563-040-30579 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)

rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30561-041-30581 (světle šedá)
Objednací číslo 30563-040-30581 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30563-041-30581 (světle šedá, s prosklenými otvory)

Objednací číslo 30561-040-30581

RAL
5010

RAL
6011

asecos

SILBER

RAL
9010

Dostupné vnitřní vybavení:
• 2 nebo 3 police, perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana
(rovněž k dispozici v podle STAWA-R)
• 4 nebo 6 vysouvacích polic s odnímatelnou plastovou olejovou
vanou
TECHNICKÉ ÚDAJE:

MODEL CS.110.054(.WDFW)

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hmotnost skříně

(kg)

Maximální zatížení

(kg)

vnější 545 × 520 × 1 105
vnitřní 486 × 493 × 990
31
400

Maximální rozložené zatížení (kg/m2)
Maximální zatížení police
(kg) rovnoměrně
rozloženo
Kapacita vysouvací police
(litry) rovnoměrně
rozloženo
Kapacita spodní sběrné
(litry)
olejové vany
Výměna vzduchu 10×
(m3/h)

520
50

Pokles tlaku uvnitř skříně

(Pa)

1

Odsávání vzduchu

(NW)

75

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.110.105(.WDFW)
křídlové dveře (výstražná žlutá RAL 1004), vnitřní vybavení se 2 policemi,
perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana (pozinkovaný ocelový plech)
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Objednací číslo 30557-040-30565

Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.110.105(.WDFW)
křídlové dveře (světle šedá RAL 7035), vnitřní vybavení se
2 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany

Objednací číslo 30557-041-30571

Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.110.054(.WDFW)
křídlové dveře (výstražná žlutá RAL 1004), s prosklenými otvory, vnitřní vybavení
se 3 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany

rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30557-041-30565 (světle šedá)
Objednací číslo 30559-040-30565 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30559-041-30565 (světle šedá, s prosklenými otvory)

rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30557-040-30571 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30559-040-30571 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30559-041-30571 (světle šedá, s prosklenými otvory)

rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30557-040-30572 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30557-041-30572 (světle šedá)
Objednací číslo 30559-041-30572 (světle šedá, s prosklenými otvory)

Objednací číslo 30559-040-30572

15
22
2,4

MODEL CS.195.054(.WDFW)

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hmotnost skříně

(kg)

Maximální zatížení police

(kg)

Maximální zatížení

(kg)

vnější 545 × 520 × 1 950
vnitřní 486 × 493 × 1 835
51

rovnoměrně
rozloženo

50
600

Maximální rozložené zatížení (kg/m2)
Kapacita vysouvací police
(litry) rovnoměrně
rozloženo
Kapacita spodní sběrné
(litry)
olejové vany
Výměna vzduchu 10×
(m3/h)

786
15

Pokles tlaku uvnitř skříně

(Pa)

1

Odsávání vzduchu

(NW)

75

22
4,4
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Bezpečné skladování hořlavých a
nehořlavých chemikálií
Úroveň bezpečného skladování – 30 minut
SKŘÍNĚ CERTIFIKOVÁNY V SOULADU S TĚMITO NORMAMI:
• EN 14470-1 (Technologie Type 30)
• EN 14727 (Laboratorní nábytek)
• Zákon o bezpečnosti produktů (GPSG)

Bezpečnostní aspekty a bezpečnostní seznam viz
ODBORNÉ INFORMACE
Porovnání skříní pro bezpečné skladování hořlavin
Dnes se hořlaviny používají ve většině laboratoří a
průmyslových prostředí. Nesprávné skladování těchto materiálů
vysoce ohrožuje osoby i majetek. Protože je na trhu celá řada
skříní pro skladování hořlavin, je pro uživatele často obtížné
vybrat vhodný produkt pro jejich konkrétní použití
nebo situaci.
Brožura má za úkol pomoci pochopit
výhody a nevýhody
různých standardů a učinit
správné rozhodnutí pro zajištění
bezpečnějšího pracoviště.
Kontaktujte nás na adrese
info@aseocs.com
a získejte svoji bezplatnou kopii!
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30

Q-LINE 30 minut
S-LINE 30 minut
UB-LINE 30 minut
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Q-CLASSIC-30 116/86/56 cm

Q-CLASSIC-30 116/86/56 cm

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích
• zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
• odolnost proti ohni 30 minut, certifikace GS, shoda CE
• vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)
Konstrukce
• robustní konstrukce s trojitými dveřmi s panty
• čelní strana dveří se strukturovaným povrchovým nátěrem odolným
proti poškrábání
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná
integrace do systému zamykání)
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k
technickému odsávacímu zařízení
• plášť skříně v antracitově šedé barvě (sim. RAL 7016)

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.116
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a
spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem),
kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 31003-060-30005

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.116
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a
spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem),
kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 31003-061-30005

Křídlové dveře
• dveře se zastavují v libovolné poloze, automatické zavírání v případě
požáru pomocí
integrovaného tepelně aktivovaného systému
• 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání:
RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos

SILBER

VELKÁ
ÚLOŽNÁ KAPACITA
—
VYNIKAJÍCÍ POMĚR
CENA/
VÝKON
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Objednací číslo 5555

pro model Q30.195.056
Objednací číslo 11165

pro model Q30.195.086
Objednací číslo 5536

pro model Q30.195.116

Kryt základny
Objednací číslo 31923

pro model Q30.195.056
Objednací číslo
31924

pro model
Q30.195.086

Objednací číslo 31925

pro model Q30.195.116

pro snadnou přepravu
širokých skříní normálními
pokojovými dveřmi
Objednací číslo 30037

(sada o 2 kusech)

Standardní vnitřní vybavení:
• 3 police, 1 spodní sběrná olejová vana

HIGHLIGHT

Objednací číslo 31008-060-30045 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 31008-061-30045 (světle šedá)

vyrobeno z ocelového plechu,
laminované plastem RAL 7035,
pro spodní sběrnou olejovou vanu

Q-Mover

RAL
9010

Transportní základna a Q-Mover:
• integrovaná transportní základna s odnímatelným volitelným krytem
základny
• snadná přeprava skříně bez použití palet
• volitelný systém Q-Mover pro interní přepravu

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.086
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004) nebo ve světle šedém
provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech
laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka

Perforovaná vložka (V=60 mm)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.056
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004) nebo ve světle šedém
provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech
laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 31002-060-30078 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 31002-061-30078 (světle šedá)

MODEL Q30.195.116

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hloubka s otevřenými dveřmi
Hmotnost skříně
Odsávání vzduchu
Maximální zatížení police
Police s přizpůsobitelnou výškou
Kapacita spodní sběrné olejové
vany
Výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Maximální zatížení
Rozložené zatížení

(mm)
(kg)
(NW)
(kg)
(mm)
(litry)

Transportní základna

vnější 1 164 × 620 × 1 947
vnitřní 1 050 × 519 × 1 626
1 154
240
75
rovnoměrně rozloženo 75
zvýšení 32
33

MODEL Q30.195.086

MODEL Q30.195.056

864 × 620 × 1 947
750 × 519 × 1 626
1 394
195
75
75
32
23

564 × 620 × 1 947
450 × 519 × 1 626
1 094
146
75
75
32
22

(m3/h)
(Pa)
(kg)
(max. kg/m2)

8,9
< 10
600
445

6,3
< 10
600
568

3,8
< 10
600
816

Š × V (mm)
Výška otvoru (mm)
Čistá šířka (mm)

1 088 × 90
90
1 012

788 × 90
90
712

488 × 90
90
412
25

Q-CLASSIC-30 116/86/56 cm

Q-CLASSIC-30 116/86/56 cm

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích

Kryt základny

• zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
• odolnost proti ohni 30 minut, certifikace GS, shoda CE
• vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

pro model Q30.195.056

Konstrukce
• robustní konstrukce s trojitými dveřmi s panty
• čelní strana dveří se strukturovaným povrchovým nátěrem odolným
proti poškrábání
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná
integrace do systému zamykání)
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k
technickému odsávacímu zařízení
• plášť skříně v antracitově šedé barvě (sim. RAL 7016)
• 7 barev dveří je k dispozici zdarma

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.116
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se
6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 31003-060-30017 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 31003-061-30017 (světle šedá)

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.116
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se
4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny

Objednací číslo 31003-060-30015 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 31003-061-30015 (světle šedá)
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RAL
6011

asecos

SILBER

RAL
9010

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.086
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004) nebo světle šedém
provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 nebo 6 zásuvkami (ocelový plech
laminovaný plastem), volitelný kryt základny
31008-060-30053
31008-061-30053
31008-060-30055
31008-061-30055

RAL
5010

Objednací číslo 31924

pro model Q30.195.086
Objednací číslo 31925

pro model Q30.195.116

Vložená olejová vana

vyrobena z PP, šedá nebo bílá
Objednací číslo 18472

pro model Q30.195.056
Objednací číslo 27948

pro model Q30.195.086
Objednací číslo 10054

pro model Q30.195.116

Standardní vnitřní vybavení:
• 4 nebo 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem)

VELKÁ
ÚLOŽNÁ
KAPACITA
—
VYNIKAJÍCÍ
POMĚR
CENA/
VÝKON

číslo
číslo
číslo
číslo

RAL
3020

Transportní základna a Q-Mover:
• integrovaná transportní základna s odnímatelným volitelným krytem
základny
• snadná přeprava skříně bez použití palet
• volitelný systém Q-Mover pro interní přepravu

HIGHLIGHT

Objednací
Objednací
Objednací
Objednací

Křídlové dveře
• dveře se zastavují v libovolné poloze, automatické zavírání v případě
požáru pomocí
integrovaného tepelně aktivovaného systému
• 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání:

Objednací číslo 31923

(výstražná žlutá, 4 zásuvky)
(světle šedá, 4 zásuvky)
(výstražná žlutá, 6 zásuvek)
(světle šedá, 6 zásuvek)

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.056
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004) nebo světle šedém
provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 nebo 6 zásuvkami (ocelový plech
laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací
Objednací
Objednací
Objednací

číslo
číslo
číslo
číslo

31002-060-30090
31002-061-30090
31002-060-30088
31002-061-30088

(výstražná žlutá, 6 zásuvek)
(světle šedá, 6 zásuvek)
(výstražná žlutá, 4 zásuvky)
(světle šedá, 4 zásuvky)

MODEL Q30.195.116

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hloubka s otevřenými dveřmi

(mm)

Hmotnost skříně

(kg)

Odsávání vzduchu

(NW)

Maximální zatížení zásuvky

(kg)

MODEL Q30.195.086

MODEL Q30.195.056

864 × 620 × 1 947
750 × 519 × 1 626

564 × 620 × 1 947
450 × 519 × 1 626

1 154

1 394

1 094

240

195

146

75

75

75

vnější 1 164 × 620 × 1 947
vnitřní 1 050 × 519 × 1 626

Kapacita zásuvky

(mm)

Výměna vzduchu 10×

(m3/h)

8,9

6,3

3,8

Pokles tlaku uvnitř skříně

(Pa)

< 10

< 10

< 10

Maximální zatížení

(kg)

600

600

600

Rozložené zatížení

(max. kg/m2)

445

568

816

Transportní základna

Š × V (mm)

1 088 × 90

788 × 90

488 × 90

Výška otvoru (mm)

90

90

90

Čistá šířka (mm)

1 012

712

412
27

Q-DISPLAY-30 86 cm

Q-DISPLAY-30 86 cm

HIGHLIGHT

VELKÁ ÚLOŽNÁ KAPACITA
—
VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENA/VÝKON
—
NEBEZPEČNÝ MATERIÁL POD DOHLEDEM I PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍ

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.086.WDFW
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 nebo 6
zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 32781-061-30053 (4 zásuvky)
Objednací číslo 32781-061-30055 (6 zásuvek)

Kryt základny

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích

Objednací číslo 31924

• zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
• odolnost proti ohni 30 minut, certifikace GS, shoda CE
• Vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)
Konstrukce
• robustní konstrukce s trojitými dveřmi s panty
• čelní strana dveří se strukturovaným povrchovým nátěrem odolným
proti poškrábání
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná
integrace do systému zamykání)
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k
technickému odsávacímu zařízení
• plášť skříně v antracitově šedé barvě (sim. RAL 7016)
Křídlové dveře s pevným oknem
• dveře se zastavují v libovolné poloze, automatické zavírání v případě
požáru pomocí integrovaného tepelně aktivovaného systému
• nebezpečné materiály jsou pod dohledem i ve chvíli, kdy jsou dveře
zavřeny
• šetří čas, žádné zbytečné hledání požadovaných materiálů
• ideální pro instalaci do prodejen nebo prostory pro zásobování materiálem
• dveře s protipožárním sklem EI 30 vyhovujícím normě DIN EN
13501-2

Vložená olejová vana

vyrobena z PP, šedá nebo bílá
Objednací číslo 27948

Transportní základna a Q-Mover:
• integrovaná transportní základna s odnímatelným volitelným krytem
základny
• snadná přeprava skříně bez použití palet
• volitelný systém Q-Mover pro interní přepravu
Standardní vnitřní vybavení:
• 4 nebo 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.086.WDFW
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 3 policemi
a spodní sběrnou olejovou vanou (ocelový plech laminovaný plastem),
kryt základny a volitelná perforovaná vložka

Objednací číslo 32781-061-30043
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MODEL Q30.195.086.WDFW

Rozměry

Š × H × V (mm)

vnější 864 × 620 × 1 947
vnitřní 750 × 519 × 1 626

Hloubka s otevřenými dveřmi

(mm)

1 394

Hmotnost skříně

(kg)

195

Odsávání vzduchu

(NW)

75

Maximální zatížení police
Police s přizpůsobitelnou výškou
Kapacita spodní sběrné olejové vany

(kg)
(mm)
(litry)

rovnoměrně rozloženo 75
zvýšení 32
23

Výměna vzduchu 10×

(m3/h)

6,3

Pokles tlaku uvnitř skříně

(Pa)

< 10

Maximální zatížení

(kg)

600

Rozložené zatížení

(max. kg/m2)

568

Transportní základna

Š × V (mm)

788 × 90

Výška otvoru (mm)

90

Čistá šířka (mm)

712
29

UB-S-30 ∙ UB-T-30 140/110 cm

UB-S-30 ∙ UB-T-30 140/110 cm

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích
•
•
•
•

zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
odolnost proti ohni 30 minut
certifikace GS, shoda CE
vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce
• vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedá RAL 7035)
• dveře a zásuvku lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
• bezpečný přístup do všech přihrádek, interiér zásuvky je
plně viditelný, otevírání křídlových dveří do úhlu 135°
• dveře a zásuvka zůstávají otevřeny v libovolné poloze
• zásuvka je standardně dodávána se zemničem včetně svorky
a s olejovou vanou s těsnicími sváry, dveře a zásuvka se v případě
požáru samy zavřou
• dveře a zásuvku lze zamknout pomocí zámku s cylindrickou
vložkou
• volitelně k dispozici kolečka se soklem
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75)
k technickému odsávacímu zařízení

Podstolová skříň UB-S-90 model UB30.060.140.2S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 570 mm, se 2 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem) a 2 perforovanými vložkami
(nerezová ocel), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30403-001-30404

Podstolová skříň UB-T-90 model UB30.060.110.050.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 570 mm, se spodní
sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný
plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)

Standardní vnitřní vybavení
• olejová vana integrována do skříně, kapacita zatížení 50 kg
(skříň se zásuvkou)
• spodní sběrná olejová vana s perforovanou vložkou
(skříň s křídlovými dveřmi)

Hmotnost skříně
Odsávání vzduchu
Kapacita olejové vany zásuvky
Maximální zatížení police –
rovnoměrně rozloženo
Kapacita spodní sběrné olejové vany
Výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Maximální zatížení
Rozložené zatížení

Rozměry Š × H × V (mm)
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Objednací číslo 30429-001-30430

vyrobeno z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035
Objednací číslo 30362

pro UB30.060.110.S / UB30.060.110.2S / UB30.060.110.2T

МОDEL UB30.060.140.2S

МОDEL UB90.060.110.2T

vnější
vnitřní
(kg)
(NW)
(litry)
(kg)

1402 × 574 × 600
1279 × 452 × 502
230
50
20/11,5
-

1102 × 574 × 600
979 × 452 × 502
180
75
25,5

(litry)
(m3/h)
(Pa)
(kg)
(max. kg/m2)

2,9
<1
300
240

30
25,5
2,2
300
277

МОDEL UB30.060.110.S

МОDEL UB30.060.110.2S

1102 × 574 × 600
979 × 452 × 502
180
75
26
2,2
<1
300
277

1102 × 574 × 600
979 × 452 × 502
180
75
26
2,2
<1
300
277

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednací číslo 30422-001-30423

Kolečka se soklem (výška 30 mm)

pro UB30.060.140.2S

Rozměry Š × H × V (mm)

Podstolová skříň UB-T-90 model UB30.060.110.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 570 mm, se spodní
sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný
plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)

stabilní – snadný pohyb skříně
flexibilní – nastavení výšky podle různého laboratorního nábytku
bezpečné upevnění skříně – integrovaný mechanismus zámku

Objednací číslo 30374

Objednací číslo 30445-001-30447

TECHNICKÉ ÚDAJE

Podstolová skříň UB-S-90 model UB30.060.110.S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 570 mm, se zásuvkou
(ocelový plech laminovaný plastem) a perforovanou vložkou (nerezová ocel),
volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)

Kolečka se soklem (volitelné pro všechny modely)

Hmotnost skříně
Odsávání vzduchu
Kapacita olejové vany zásuvky
Výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Maximální zatížení
Rozložené zatížení

vnější
vnitřní
(kg)
(NW)
(litry)
(m3/h)
(Pa)
(kg)
(max. kg/m2)
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Bezpečné skladování hořlavých a
nehořlavých chemikálií
Úroveň bezpečného skladování – 90 minut
SKŘÍNĚ CERTIFIKOVÁNY V SOULADU S TĚMITO NORMAMI:
• EN 14470-1 (Technologie Type 90)
• EN 14727 (Laboratorní nábytek)
• Zákon o bezpečnosti produktů (GPSG)

Bezpečnostní aspekty a bezpečnostní seznam viz
ODBORNÉ INFORMACE
Porovnání skříní pro bezpečné skladování hořlavin
Dnes se hořlaviny používají ve většině laboratoří a
průmyslových prostředí. Nesprávné skladování těchto materiálů
vysoce ohrožuje osoby i majetek. Protože je na trhu
celá řada skříní pro skladování hořlavin, je pro uživatele často
obtížné
vybrat vhodný produkt pro jejich konkrétní použití
nebo situaci.
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Q-LINE 90 minut
S-LINE 90 minut
UB-LINE 90 minut

Brožura má za úkol pomoci pochopit
výhody a nevýhody
různých standardů a učinit
správné rozhodnutí pro zajištění
bezpečnějšího pracoviště.
Kontaktujte nás na adrese
info@aseocs.com
a získejte svoji bezplatnou kopii!

90

K-LINE 90 minut
INFOR

MATIO
N

Safe

ty S Compa
tora
riso
For ge Cab n Of
Flam inets
mab
les
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Q-CLASSIC-90 120/60 cм

Q-CLASSIC-90 120/60 cм

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích
• zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
• odolnost proti ohni 90 minut, certifikace GS, shoda CE
• vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)
Konstrukce
• robustní konstrukce s trojitými dveřmi s panty, povrch odolný proti
poškrábání a nárazům, snadné čištění
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná
integrace do systému zamykání) a indikátorem stavu uzamčení
(červený/zelený)
• možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení
• plášť skříně v antracitově šedé barvě (RAL 7016)

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná
olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30001-040-30005

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná
olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná
perforovaná vložka
Objednací číslo 30001-041-30005

Křídlové dveře
• snadná a pohodlná manipulace, dveře se zastavují v libovolné
poloze, automatické zavírání v případě požáru pomocí integrovaného tepelně aktivovaného systému
• 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání:
RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos

SILBER

Perforovaná vložka (V=60 mm)
vyrobeno z ocelového plechu,
laminované plastem RAL 7035
pro spodní sběrnou olejovou vanu
Objednací číslo 5555

pro model Q90.195.060
Objednací číslo 5536

pro model Q90.195.120

Kryt základny
Objednací číslo 30112

pro model Q90.195.060
Objednací číslo 30036

pro model Q90.195.120

Q-Mover

RAL
9010

Transportní základna a Q-Mover
• integrovaná transportní základna s odnímatelným volitelným krytem
základny
• volitelný systém Q-Mover pro interní přepravu

Pro snadnou přepravu
širokých skříní normálními
pokojovými dveřmi
Objednací číslo 30037

(sada o 2 kusech)

Standardní vnitřní vybavení
• 3 police, 1 spodní sběrná olejová vana

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.060
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná
olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30072-040-30078

34

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.060
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná
olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná
perforovaná vložka
Objednací číslo 30072-041-30078

MODEL Q90.195.120

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hloubka s otevřenými dveřmi
Hmotnost skříně
Odsávání vzduchu
Maximální zatížení police
Police s přizpůsobitelnou výškou
Kapacita spodní sběrné olejové vany
Výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Maximální zatížení
Rozložené zatížení

(mm)
(kg)
(NW)
(kg)
(mm)
(litry)
(m3/h)
(Pa)
(kg)
(max. kg/m2)

Transportní základna

Š × V (mm)
Výška otvoru (mm)
Čistá šířka (mm)

vnější 1 193 × 615 × 1 953
vnitřní 1 050 × 522 × 1 647
1 166
424
75
rovnoměrně rozloženo 75
zvýšení 32
33
9
<5
600
531
1 188 × 90
90
1 110

MODEL Q90.195.060

599 × 615 × 1 953
450 × 522 × 1 647
1 128
265
75
75
32
22
3,9
<5
600
894
524 × 90
90
516
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Q-CLASSIC-90 120/60 cм

Q-CLASSIC-90 120/60 cм

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích

Vložená olejová vana

• zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
• odolnost proti ohni 90 minut, certifikace GS, shoda CE
• vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Objednací číslo 18472

vyrobena z PP, šedá

pro model Q90.195.060
Objednací číslo 10054

pro model Q90.195.120

Konstrukce
• robustní konstrukce s trojitými dveřmi s panty, povrch odolný proti
poškrábání a nárazům, snadné čištění
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná
integrace do systému zamykání) a indikátorem stavu uzamčení
(červený/zelený)
• možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení
• plášť skříně v antracitově šedé barvě (RAL 7016)

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se
6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 30001-040-30017 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30001-041-30017 (světle šedá)

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se
4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 30001-040-30015 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30001-041-30015 (světle šedá)

Křídlové dveře
• snadná a pohodlná manipulace, dveře se zastavují v libovolné
poloze, automatické zavírání v případě požáru pomocí integrovaného tepelně aktivovaného systému
• 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání:
RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos

SILBER

Kryt základny
Objednací číslo 30112

pro model Q90.195.060
Objednací číslo 30036

pro model Q90.195.120

Q-Mover

pro snadnou přepravu
širokých skříní normálními
pokojovými dveřmi

RAL
9010

Transportní základna a Q-Mover
• integrovaná transportní základna s odnímatelným volitelným krytem
základny
• volitelný systém Q-Mover pro interní přepravu

Objednací číslo 30037

(sada o 2 kusech)

Standardní vnitřní vybavení
• 4 nebo 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.060
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se
6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 30072-040-30090 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30072-041-30090 (světle šedá)
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Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.060
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se
4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny

Objednací číslo 30072-040-30088 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30072-041-30088 (světle šedá)

MODEL Q90.195.120

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hloubka s otevřenými dveřmi
Hmotnost skříně
Odsávání vzduchu
Maximální zatížení zásuvky
Kapacita zásuvky
Výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Maximální zatížení
Rozložené zatížení

(mm)
(kg)
(NW)
(kg)
(litry)
(m3/h)
(Pa)
(kg)
(max. kg/m2)

Transportní základna

Š × V (mm)
Výška otvoru (mm)
Čistá šířka (mm)

vnější 1 193 × 615 × 1 953
vnitřní 1 050 × 522 × 1 647
1 166
424
75
60
29
9
<5
600
531
1 188 × 90
90
1 110

MODEL Q90.195.060
599 × 615 × 1 953
450 × 522 × 1 647
1 128
265
75
60
29
3,9
<5
600
894
524 × 90
90
516
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Q-PEGASUS-90 120/60 cm

Q-PEGASUS-90 120/60 cm

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích
• zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
• odolnost proti ohni 90 minut, certifikace GS, shoda CE
• vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)
Konstrukce
• robustní konstrukce s trojitými dveřmi s panty, povrch odolný proti
poškrábání a nárazům, snadné čištění
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná
integrace do systému zamykání) a indikátorem stavu uzamčení
(červený/zelený)
• možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení
• plášť skříně v antracitově šedé barvě (RAL 7016)

Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90
model Q90.195.120.WDAC
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná
olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30002-040-30005

Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90
model Q90.195.120.WDAC
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná
olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná
perforovaná vložka
Objednací číslo 30002-041-30005

Křídlové dveře
• manipulace jednou rukou pro skříně s dvojitými dveřmi (AGT)
• zádržný systém otevřených dveří (standardní), pohodlné a
bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob
• automatické zavírání dveří (TSA) uvolňuje zachycené dveře přibližně
po 60 sekundách, akustický a vizuální signál před zavřením
• 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání:
RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos

SILBER

Transportní základna a Q-Mover
• integrovaná transportní základna s odnímatelným volitelným krytem
základny
• volitelný systém Q-Mover pro interní přepravu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Objednací číslo 30074-040-30078
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Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90
model Q90.195.060.WDAC
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná
olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná
perforovaná vložka
Objednací číslo 30074-041-30078

Objednací číslo 5555

pro model Q90.195.060.WDAC
Objednací číslo 5536

pro model Q90.195.120.WDAC

Kryt základny
Objednací číslo 30112

pro model Q90.195.060.WDAC
Objednací číslo 30036

pro model Q90.195.120.
WDAC

Q-Mover

pro snadnou přepravu širokých skříní
normálními pokojovými dveřmi
Objednací číslo 30037

(sada o 2 kusech)

MODEL Q90.195.120.WDAC

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hloubka s otevřenými dveřmi
Hmotnost skříně
Odsávání vzduchu
Maximální zatížení police
Police s přizpůsobitelnou výškou
Kapacita spodní sběrné olejové
vany
Výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Maximální zatížení
Rozložené zatížení

(mm)
(kg)
(NW)
(kg)
(mm)
(litry)

Transportní základna

vyrobeno z ocelového plechu, laminované
plastem RAL 7035, pro spodní sběrnou
olejovou vanu

RAL
9010

Standardní vnitřní vybavení
• 3 police, 1 spodní sběrná olejová vana

Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90
model Q90.195.060.WDAC
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná
olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka

Perforovaná vložka (V=60 mm)

vnější 1 193 × 615 × 1 953
vnitřní 1 050 × 522 × 1 647
1 166
424
75
rovnoměrně rozloženo 75
zvýšení 32
33

MODEL Q90.195.060.WDAC

599 × 615 × 1 953
450 × 522 × 1 647
1 128
265
75
75
32
22

(m3/h)
(Pa)
(kg)
(max. kg/m2)

9
<5
600
531

3,9
<5
600
894

Š × V (mm)
Výška otvoru (mm)
Čistá šířka (mm)

1 188 × 90
90
1 110

524 × 90
90
516
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Q-PEGASUS-90 120/60 cm

Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90
model Q90.195.120.WDAC
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se
6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 30002-040-30017 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30002-041-30017 (světle šedá)

Q-PEGASUS-90 120/60 cm

Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90
model Q90.195.120.WDAC
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se
4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 30002-040-30015 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30002-041-30015 (světle šedá)

Schválené skladování nebezpečných materiálů na
pracovištích

Vložená olejová vana

• zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
• odolnost proti ohni 90 minut, certifikace GS, shoda CE
• vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Objednací číslo 18472

Konstrukce
• robustní konstrukce s trojitými dveřmi s panty, povrch odolný proti
poškrábání a nárazům, snadné čištění
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná
integrace do systému zamykání) a indikátorem stavu uzamčení
(červený/zelený)
• možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení
• plášť skříně v antracitově šedé barvě (RAL 7016)

pro model Q90.195.120.WDAC

RAL
5010

RAL
6011

asecos

SILBER

Transportní základna a Q-Mover
• integrovaná transportní základna s odnímatelným volitelným krytem
základny
• volitelný systém Q-Mover pro interní přepravu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Objednací číslo 30074-040-30090 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30074-041-30090 (světle šedá)
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Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90
model Q90.195.060.WDAC
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se
4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny

Objednací číslo 30074-040-30088 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30074-041-30088 (světle šedá)

Objednací číslo 10054

Kryt základny
Objednací číslo 30112

pro model Q90.195.060.WDAC
Objednací číslo 30036

pro model Q90.195.120.WDAC

RAL
9010

Standardní vnitřní vybavení
• 4 nebo 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem)

Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90
model Q90.195.060.WDAC
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se
6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny

pro model Q90.195.060.WDAC

Křídlové dveře
• manipulace jednou rukou pro skříně s dvojitými dveřmi (AGT)
• zádržný systém otevřených dveří (standardní), pohodlné a
bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob
• automatické zavírání dveří (TSA) uvolňuje zachycené dveře přibližně
po 60 sekundách, akustický a vizuální signál před zavřením
• 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání:
RAL
3020

vyrobena z PP, šedá

Q-Mover

pro snadnou přepravu širokých skříní
normálními pokojovými dveřmi
Objednací číslo 30037

(sada o 2 kusech)

MODEL Q90.195.120.WDAC

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hloubka s otevřenými dveřmi
Hmotnost skříně
Odsávání vzduchu
Maximální zatížení zásuvky
Kapacita zásuvky
Výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Maximální zatížení
Rozložené zatížení

(mm)
(kg)
(NW)
(kg)
(litry)
(m3/h)
(Pa)
(kg)
(max. kg/m2)

Transportní základna

Š × V (mm)
Výška otvoru (mm)
Čistá šířka (mm)

vnější 1 193 × 615 × 1 953
vnitřní 1 050 × 522 × 1 647
1 166
424
75
60
29
9
<5
600
531
1 188 × 90
90
1 110

MODEL Q90.195.060.WDAC
599 × 615 × 1 953
450 × 522 × 1 647
1 128
265
75
60
29
3,9
<5
600
894
524 × 90
90
516
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S-CLASSIC-90 120/60 cm

S-CLASSIC-90 120/60 cm

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích
•
•
•
•

Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90
Model S90.196.120 / S90.196.120.WDAS (vč. zádržného systému otevřených
dveří) ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná
olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30115-002-30130 (skříň bez zádržného systému otevřených dveří)
Objednací číslo 30116-002-30130 (skříň včetně zádržného systému otevřených
dveří)

Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90
Model S90.196.120 / S90.196.120.WDAS (vč. zádržného systému otevřených
dveří) ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová
vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30115-001-30130 (skříň bez zádržného systému otevřených dveří)
Objednací číslo 30116-001-30130 (skříň včetně zádržného systému otevřených
dveří)

zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
odolnost proti ohni 90 minut
certifikace GS, shoda CE
vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce
• robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými
zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi,
snadné čištění
• vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu buď ve
výstražném žlutém provedení (RAL 1004), nebo ve světle šedém
provedení (RAL 7035)
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná
integrace do systému zamykání)
• možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75)
k technickému odsávacímu zařízení
Křídlové dveře
• pohodlná manipulace – dveře lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
• zádržný systém otevřených dveří (volitelný), pohodlné a bezpečné
vyjmutí nebo uskladnění nádob
• automatické zavírání v případě požáru pomocí integrovaného
tepelně aktivovaného systému

Perforovaná vložka (V=60 mm)

vyrobeno z ocelového plechu,
laminované plastem RAL 7035, pro spodní
sběrnou olejovou vanu
Objednací číslo 5536

pro model S90.196.120(.WDAS)

Perforovaná vložka (V=60
mm)

vyrobeno z ocelového plechu,
laminované plastem RAL 7035, pro
spodní sběrnou olejovou vanu
Objednací číslo 5555

pro model S90.196.060(.WDAS)

Standardní vnitřní vybavení
• 3 police, 1 spodní sběrná olejová vana

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90
Model S90.196.060 / S90.196.120.WDAS (vč. zádržného systému otevřených
dveří) ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová
vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30227-001-30252 (skříň bez zádržného systému otevřených dveří)
Objednací číslo 30228-001-30252 (skříň včetně zádržného systému otevřených
dveří)
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Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90
Model S90.196.120 / S90.196.060.WDAS (vč. zádržného systému otevřených
dveří) ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná
olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30227-002-30252 (skříň bez zádržného systému otevřených dveří)
Objednací číslo 30228-002-30252 (skříň včetně zádržného systému otevřených
dveří)

MODEL S90.196.120(.WDAS)

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hloubka s otevřenými dveřmi

(mm)

1 173

1 133

Hmotnost skříně

(kg)

420

260

Odsávání vzduchu

(NW)

75

75

Maximální zatížení police
Police s přizpůsobitelnou výškou
Kapacita spodní sběrné olejové
vany
Výměna vzduchu 10×

(kg)
(mm)
(litry)

rovnoměrně rozloženo 75
zvýšení 32
33

75
32
22

(m3/h)

9,6

4,1

Pokles tlaku uvnitř skříně

(Pa)

<5

<5

Maximální zatížení

(kg)

600

600

Rozložené zatížení

(max. kg/m )

528

893

2

vnější 1 196 × 616 × 1 968
vnitřní 1 050 × 524 × 1 742

MODEL S90.196.060(.WDAS)

596 × 616 × 1 968
450 × 524 × 1 742

43

S-CLASSIC-90 120/60 cm

S-CLASSIC-90 120/60 cm

4,10
Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích
•
•
•
•

zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
odolnost proti ohni 90 minut
certifikace GS, shoda CE
vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek).

Vložená olejová vana

vyrobena z PP, šedá nebo bílá
Objednací číslo 18472

pro model S90.196.060.WDAS
Objednací číslo 10054

pro model S90.196.120.WDAS

Konstrukce
• robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými
zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou
ochranu proti korozi, snadné čištění
• vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu buď ve
výstražném žlutém provedení (RAL 1004), nebo ve světle šedém
provedení (RAL 7035)
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná
integrace do systému zamykání)
• možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75)
k technickému odsávacímu zařízení
Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90 model S90.196.120.WDAS
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vč. zádržného systému otevřených
dveří, vnitřní vybavení se 4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30116-001-30147 (světle šedá)
Objednací číslo 30116-002-30147 (výstražná žlutá)

Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90 model S90.196.120.WDAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vč. zádržného systému otevřených
dveří, vnitřní vybavení se 6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)

Objednací číslo 30116-001-30149 (světle šedá)
Objednací číslo 30116-002-30149 (výstražná žlutá)

Křídlové dveře
• pohodlná manipulace – dveře lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
• zádržný systém otevřených dveří, pohodlné a bezpečné vyjmutí
nebo uskladnění nádob
• automatické zavírání v případě požáru pomocí integrovaného
tepelně aktivovaného systému
Standardní vnitřní vybavení
• 4 a 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90 model S90.196.120.WDAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vč. zádržného systému otevřených
dveří, vnitřní vybavení se 4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30228-001-30267 (světle šedá)
Objednací číslo 30228-002-30267 (výstražná žlutá)
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Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90 model S90.196.060.WDAS
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vč. zádržného systému otevřených
dveří, vnitřní vybavení se 6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30228-001-30269 (světle šedá)
Objednací číslo 30228-002-30269 (výstražná žlutá)

MODEL S90.196.120.WDAS

vnější 1 196 × 616 × 1 968
vnitřní 1 050 × 524 × 1 742

MODEL S90.196.060.WDAS

Rozměry

Š × H × V (mm)

596 × 616 × 1 968
450 × 524 × 1 742

Hloubka s otevřenými dveřmi

(mm)

1 173

1 133

Hmotnost skříně

(kg)

420

260

Odsávání vzduchu

(NW)

75

75

Maximální zatížení zásuvky

(kg)

60

60

Kapacita zásuvky

(litry)

29

29

Výměna vzduchu 10×

(m3/h)

9,6

4,1

Pokles tlaku uvnitř skříně

(Pa)

<5

<5

Maximální zatížení

(kg)

600

600

Rozložené zatížení

(max. kg/m2)

528

893
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S-PHOENIX-90 120/60 cm

S-PHOENIX-90 120/60 cm

Perforovaná vložka (V=60 mm)

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích
•
•
•
•

vyrobeno z ocelového plechu,
laminované plastem RAL 7035
pro spodní sběrnou olejovou vanu

zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
odolnost proti ohni 90 minut
certifikace GS, shoda CE
vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Objednací číslo 5536

pro S90.196.120.FDAS

Konstrukce
• robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými
zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi,
snadné čištění
• vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu buď ve
výstražném žlutém provedení (RAL 1004), nebo ve světle šedém
provedení (RAL 7035)
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná
integrace do systému zamykání)
• možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k
technickému odsávacímu zařízení
Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.120.FDAS
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná olejová
vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30118-002-30130

Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.120.FDAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová
vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30118-001-30130

Skládací dveře
• skládací dveře šetřící místo, při otevřených dveřích je před skříní
potřeba méně prostoru
• dveře lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
• zádržný systém otevřených dveří pro pohodlné a bezpečné vyjmutí
nebo uskladnění nádob
• automatické zavírání v případě požáru pomocí integrovaného
tepelně aktivovaného systému

Perforovaná vložka (V=60 mm)
vyrobeno z ocelového plechu,
laminované plastem RAL 7035
pro spodní sběrnou olejovou vanu
Objednací číslo 5555

pro S90.196.060.FDAS

Standardní vnitřní vybavení
• 3 police, 1 spodní sběrná olejová vana

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.060.FDAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana
(ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30233-001-30252
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Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.060.FDAS
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná olejová
vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30233-002-30252

MODEL S90.196.120.FDAS

vnější 1 196 × 616 × 1 968
vnitřní 1 050 × 524 × 1 742

MODEL S90.196.060.FDAS

Rozměry

Š × H × V (mm)

596 × 616 × 1 968
450 × 524 × 1 742

Hloubka s otevřenými dveřmi

(mm)

950

931

Hmotnost skříně

(kg)

420

260

Odsávání vzduchu

(NW)

75

75

Maximální zatížení police
Police s přizpůsobitelnou výškou
Kapacita spodní sběrné olejové vany

(kg)
(mm)
(litry)

rovnoměrně rozloženo 75
zvýšení 32
33

75
32
22

Výměna vzduchu 10×

(m3/h)

9,5

4,1

Pokles tlaku uvnitř skříně

(Pa)

<5

<5

Maximální zatížení

(kg)

600

600

Rozložené zatížení

(max. kg/m2)

528

893
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S-PHOENIX-90 120/60 cm

S-PHOENIX-90 120/60 cm

Vložená olejová vana

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích
•
•
•
•

vyrobena z PP, šedá

Objednací číslo 18472

zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
odolnost proti ohni 90 minut
certifikace GS, shoda CE
vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

pro model S90.196.060.FDAS
Objednací číslo 10054

pro model S90.196.120.FDAS

Konstrukce
• robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými
zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu
proti korozi, snadné čištění
• vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu buď ve
výstražném žlutém provedení (RAL 1004), nebo ve světle šedém
provedení (RAL 7035)
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná
integrace do systému zamykání)
• možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k
technickému odsávacímu zařízení
Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.120.FDAS
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se 6 zásuvkami
(ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30118-001-30149 (světle šedá)
Objednací číslo 30118-002-30149 (výstražná žlutá)

Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.120.FDAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 zásuvkami
(ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30118-001-30147 (světle šedá)
Objednací číslo 30118-002-30147 (výstražná žlutá)

Skládací dveře
• skládací dveře šetřící místo, při otevřených dveřích
je před skříní potřeba méně prostoru
• dveře lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
• zádržný systém otevřených dveří pro pohodlné a bezpečné vyjmutí
nebo uskladnění nádob
• automatické zavírání v případě požáru pomocí integrovaného
tepelně aktivovaného systému
Standardní vnitřní vybavení
• 4 nebo 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.060.FDAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 zásuvkami
(ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30233-001-30267 (světle šedá)
Objednací číslo 30233-002-30267 (výstražná žlutá)

48

Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.060.FDAS
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se 6 zásuvkami
(ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30233-001-30269 (světle šedá)
Objednací číslo 30233-002-30269 (výstražná žlutá)

MODEL S90.196.120.FDAS

vnější 1 196 × 616 × 1 968
vnitřní 1 050 × 524 × 1 742

MODEL S90.196.060.FDAS

Rozměry

Š × H × V (mm)

596 × 616 × 1 968
450 × 524 × 1 742

Hloubka s otevřenými dveřmi

(mm)

950

931

Hmotnost skříně

(kg)

420

260

Odsávání vzduchu

(NW)

75

75

Maximální zatížení zásuvky

(kg)

60

60

Kapacita zásuvky

(mm)

29

29

Výměna vzduchu 10×

(m3/h)

9,5

4,1

Pokles tlaku uvnitř skříně

(Pa)

<5

<5

Maximální zatížení

(kg)

600

600

Rozložené zatížení

(max. kg/m2)

528

893
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S-PHOENIX Vol.2-90 120/60 cm

S-PHOENIX Vol. 2-90 120/60 cm

Perforovaná vložka (V=60 mm)

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích
•
•
•
•

vyrobeno z ocelového plechu,
laminované plastem RAL 7035, pro spodní
sběrnou olejovou vanu

zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
odolnost proti ohni 90 minut
certifikace GS, shoda CE
vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Objednací číslo 5536

pro S90.196.120.FDAC

Konstrukce
• robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými
zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi,
snadné čištění
• vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu buď ve
výstražném žlutém provedení (RAL 1004), nebo ve světle šedém
provedení (RAL 7035)
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná
integrace do systému zamykání)
• možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75)
k technickému odsávacímu zařízení
Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.120.FDAC
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná olejová
vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30119-002-30130

Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.120.FDAC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová
vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30119-001-30130

Skládací dveře
• skládací dveře šetřící místo, při otevřených dveřích je
před skříní potřeba méně prostoru
• manipulace jednou rukou pro skříně s dvojitými dveřmi (AGT)
• zádržný systém otevřených dveří (standardní), pohodlné a
bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob
• automatické zavírání dveří (TSA) uvolňuje zachycené dveře
přibližně po 60 sekundách, akustický a vizuální signál
před zavřením

Perforovaná vložka (V=60 mm)
vyrobeno z ocelového plechu,
laminované plastem RAL 7035
pro spodní sběrnou olejovou vanu
Objednací číslo 5555

pro S90.196.060.FDAC

Standardní vnitřní vybavení
• 3 police, 1 spodní sběrná olejová vana

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.060.FDAC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana
(ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30235-001-30252
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Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.060.FDAC
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná olejová
vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30235-002-30252

MODEL S90.196.120.FDAC

vnější 1 196 × 616 × 1 968
vnitřní 1 050 × 524 × 1 742

MODEL S90.196.060.FDAC

Rozměry

Š × H × V (mm)

596 × 616 × 1 968
450 × 524 × 1 742

Hloubka s otevřenými dveřmi

(mm)

950

931

Hmotnost skříně

(kg)

420

260

Odsávání vzduchu

(NW)

75

75

Maximální zatížení police
Police s přizpůsobitelnou výškou
Kapacita spodní sběrné olejové vany

(kg)
(mm)
(litry)

rovnoměrně rozloženo 75
zvýšení 32
33

75
32
22

Výměna vzduchu 10×

(m3/h)

9,5

4,1

Pokles tlaku uvnitř skříně

(Pa)

<5

<5

Maximální zatížení

(kg)

600

600

Rozložené zatížení

(max. kg/m2)

528

893
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S-PHOENIX Vol. 2-90 120/60 cm

S-PHOENIX Vol.2-90 120/60 cm

Vložená olejová vana

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích
•
•
•
•

vyrobena z PP, šedá

Objednací číslo 18472

zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
odolnost proti ohni 90 minut
certifikace GS, shoda CE
vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek).

pro model S90.196.060.FDAC
Objednací číslo 10054

pro model S90.196.120.FDAC

Konstrukce
• robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými
zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi,
snadné čištění
• vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu buď ve
výstražném žlutém provedení (RAL 1004), nebo ve světle šedém
provedení (RAL 7035)
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná
integrace do systému zamykání)
• možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75)
k technickému odsávacímu zařízení
Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.120.FDAC
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se 4 zásuvkami
(ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30119-001-30147 (světle šedá)
Objednací číslo 30119-002-30147 (výstražná žlutá)

Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.120.FDAC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30119-001-30149 (světle šedá)
Objednací číslo 30119-002-30149 (výstražná žlutá)

Skládací dveře
• skládací dveře šetřící místo, při otevřených dveřích je
před skříní potřeba méně prostoru
• manipulace jednou rukou pro skříně s dvojitými dveřmi (AGT)
• zádržný systém otevřených dveří (standardní), pohodlné a
bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob
• automatické zavírání dveří (TSA) uvolňuje zachycené dveře
přibližně po 60 sekundách, akustický a vizuální signál před zavřením
Standardní vnitřní vybavení
• 4 nebo 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.060.FDAC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30235-001-30267 (světle šedá)
Objednací číslo 30235-002-30267 (výstražná žlutá)
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Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90
model S90.196.060.FDAC
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se 6 zásuvkami
(ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30235-001-30269 (světle šedá)
Objednací číslo 30235-002-30269 (výstražná žlutá)

MODEL S90.196.120.FDAC

vnější 1 196 × 616 × 1 968
vnitřní 1 050 × 524 × 1 742

MODEL S90.196.060.FDAC

Rozměry

Š × H × V (mm)

596 × 616 × 1 968
450 × 524 × 1 742

Hloubka s otevřenými dveřmi

(mm)

950

931

Hmotnost skříně

(kg)

420

260

Odsávání vzduchu

(NW)

75

75

Maximální zatížení zásuvky

(kg)

60

60

Kapacita zásuvky

(mm)

29

29

Výměna vzduchu 10×

(m3/h)

9,5

4,1

Pokles tlaku uvnitř skříně

(Pa)

<5

<5

Maximální zatížení

(kg)

600

600

Rozložené zatížení

(max. kg/m2)

528

893
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K-PHOENIX-90 120 cm

K-PHOENIX Vol. 2-90 120 cm

levá přihrádka:

levá přihrádka:

pravá přihrádka:

pravá přihrádka:

Kombinovaná skříň pro bezpečné skladování K-PHOENIX-90
Model K90.196.120.MF.FWAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), skládací dveře se zádržným systémem
otevřených dveří,
levá přihrádka: 3 police, perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana
(ocelový plech laminovaný plastem), pravá přihrádka: 4 vysouvací police s plastovými olejovými vanami

Kombinovaná skříň pro bezpečné skladování K-PHOENIX-90
Model K90.196.120.MF.FWAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), skládací dveře se zádržným systémem
otevřených dveří,
levá přihrádka: 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem),
pravá přihrádka: 6 vysouvacích polic s plastovými olejovými vanami

Objednací číslo 30333-001-30337

Objednací číslo 30334-001-30337

Kombinovaná skříň pro bezpečné skladování K-PHOENIX-90
Model K90.196.120.MF.FWAC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), skládací dveře se zádržným systémem
otevřených dveří a automatickým zavíráním dveří, levá přihrádka: 6 zásuvek
(ocelový plech laminovaný plastem),
pravá přihrádka: 6 vysouvacích polic s plastovými olejovými vanami
Objednací číslo 30334-001-30339

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

Přihrádka na levé straně
• zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
• přihrádka VBFT s odolností proti ohni 90 minut

Přihrádka na levé straně
• zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
• přihrádka VBFT s odolností proti ohni 90 minut

Celá skříň
• certifikace GS, shoda CE
• vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)
Konstrukce
• vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedá RAL 7035)
• dva v jednom – skladování hořlavých kapalin a agresivních
chemikálií v jedné skříni
• robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MODEL K90.196.120.MF.FWAS

Rozměry Š × H × V (mm):
vnější 1 197 × 617 × 1 969
vnitřní – levá přihrádka 450 × 522 × 1 742
vnitřní – pravá přihrádka 491 × 542 × (2× ) 862
Hmotnost skříně
Doporučená výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
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Objednací číslo 30333-001-30339

Kombinovaná skříň pro bezpečné skladování K-PHOENIX-90
Model K90.196.120.MF.FWAC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), skládací dveře se zádržným systémem
otevřených dveří a automatickým zavíráním dveří, levá přihrádka: 3 police, perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), pravá
přihrádka: 4 vysouvací police s plastovými olejovými vanami

(kg)
(m3/h)
(Pa)

515
8,7
<5

•

•
•
•

zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi,
snadné čištění
standardní zádržný systém otevřených dveří (levá přihrádka), dveře
se zastavují v libovolné poloze (pravá přihrádka), pohodlné a
bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob
dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou, možná
integrace do systému zamykání (levá přihrádka)
možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k
technickému odsávacímu zařízení pomocí jediného přívodu odsávaného vzduchu

Konstrukce
• vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedá RAL 7035)
• dva v jednom – skladování hořlavých kapalin a agresivních
chemikálií v jedné skříni
• možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze

TECHNICKÉ ÚDAJE:

LEVÁ PŘIHRÁDKA

Police s přizpůsobitelnou výškou
Maximální zatížení police

(mm)
(kg)

zvýšení 32
rovnoměrně rozloženo 75

Kapacita spodní sběrné olejové vany

(litry)

22

PRAVÁ PŘIHRÁDKA

Maximální zatížení zásuvky
Kapacita PP zásobníku

Celá skříň
• certifikace GS, shoda CE
• vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

(kg)
(litry)

rovnoměrně rozloženo

25
18

MODEL K90.196.120.MF.FWAC

• robustní konstrukce, bezpečnostní prvky implementované zvnějšku
skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi, snadné čištění
• standardní zádržný systém otevřených dveří (levá přihrádka), dveře
se zastavují v libovolné poloze (pravá přihrádka), pohodlné a
bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou, možná
integrace do systému zamykání (levá přihrádka)
• sériové automatické zavírání dveří uvolňuje zachycené dveře
přibližně po 60 sekundách, akustický a vizuální signál před zavřením
(levá přihrádka)
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení pomocí jediného přívodu odsávaného
vzduchu

LEVÁ PŘIHRÁDKA

Rozměry Š × H × V (mm):
vnější 1 197 × 617 × 1 969
vnitřní – levá přihrádka 450 × 522 × 1 742
vnitřní – pravá přihrádka 491 × 542 × (2× ) 862

Police s přizpůsobitelnou výškou
(mm)
Maximální zatížení police
(kg)
Kapacita spodní sběrné olejové vany (litry)

Hmotnost skříně
Doporučená výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně

Maximální zatížení zásuvky
Kapacita PP zásobníku

(kg)
515
(m3/h) 8,7
(Pa)
<5

zvýšení 32
rovnoměrně rozloženo 75
22

PRAVÁ PŘIHRÁDKA

(kg)
(litry)

rovnoměrně rozloženo

25
18
55

K-UB-90 140/110 cm

K-UB-90 140/110 cm

levá přihrádka:

pravá přihrádka:

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích
•
•
•
•

Kombinovaná skříň pro bezpečné skladování K-UB-90 model
K90.060.140.050.UB.3T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 500 mm, volitelná
kolečka se soklem
Vnitřní vybavení:
levá přihrádka: spodní sběrná olejová vana a perforovaná vložka (ocelový plech
laminovaný plastem), pravá přihrádka: 1 vysouvací police s plastovou olejovou
vanou (melamin/PP)

Kombinovaná skříň pro bezpečné skladování K-UB-90 model
K90.060.140.050.UB.ST
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 500 mm, volitelná
kolečka se soklem
Vnitřní vybavení:
levá přihrádka: zásuvka s olejovou vanou
pravá přihrádka: 1 vysouvací police s plastovou olejovou vanou (melamin/PP)

levá přihrádka: 1 police, spodní sběrná olejová vana a perforovaná vložka (ocelový
plech laminovaný plastem), pravá přihrádka: 2 vysouvací police s plastovými olejovými vanami (melamin/PP)

levá přihrádka: zásuvka s olejovou vanou
pravá přihrádka: 2 vysouvací police s plastovými olejovými vanami (melamin/
PP)

Objednací číslo 30377-001-30378

Objednací číslo 30377-001-30379

Objednací číslo 30370-001-30371

Objednací číslo 30370-001-30372

zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
odolnost proti ohni 90 minut
Shoda CE
vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce
• vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedá RAL 7035)
• dvě samostatné přihrádky pro skladování hořlavých kapalin, kyselin
a zásad
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k
technickému odsávacímu zařízení, odsávání obou přihrádek pomocí jednoho přívodu vzduchu v zadní části skříně
• uzamykatelné dveře a zásuvka (zámek s cylindrickou vložkou)
Skladování hořlavých kapalin (levá přihrádka)
• dveře a zásuvku lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
• snadný a bezpečný přístup do všech přihrádek – otevírání do úhlu
do úhlu 135°, interiér zásuvky je plně viditelný
• dveře nebo zásuvka zůstávají otevřeny v libovolné poloze
• zásuvka dodávána se zemničem včetně svorky a těsnicích svárů
Skladování agresivních, nehořlavých kapalin
(pravá přihrádka)
• vyrobeno ze speciálních desek z melaminovou povrchovou
úpravou
• vysouvací police – vysoce kvalitní a robustní konstrukce s odnímatelnou plastovou olejovou vanou

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry Š × H × V (mm)

Kombinovaná skříň pro bezpečné skladování K-UB-90 model
K90.060.110.050.UB.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 500 mm, volitelná
kolečka se soklem
Vnitřní vybavení:
levá přihrádka: spodní sběrná olejová vana a perforovaná vložka (ocelový plech
laminovaný plastem), pravá přihrádka: 1 vysouvací police s plastovou olejovou
vanou (melamin/PP)
Objednací číslo 30365-001-30366

levá přihrádka:1 police, spodní sběrná olejová vana a perforovaná vložka (ocelový
plech laminovaný plastem), pravá přihrádka: 2 vysouvací police s plastovými olejovými vanami (melamin/PP)
Objednací číslo 30365-001-30367
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Kombinovaná skříň pro bezpečné skladování K-UB-90 model
K90.060.110.050.UB.ST
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 500 mm, volitelná
kolečka se soklem
Vnitřní vybavení:
levá přihrádka: zásuvka s olejovou vanou
pravá přihrádka: 1 vysouvací police s plastovou olejovou vanou (melamin/PP)
Objednací číslo 30358-001-30359

levá přihrádka: zásuvka s olejovou vanou
pravá přihrádka: 2 vysouvací police s plastovými olejovými vanami (melamin/
PP)
Objednací číslo 30358-001-30360

Hmotnost skříně
Odsávání vzduchu
Maximální zatížení police –
rovnoměrně rozloženo
Kapacita spodní sběrné olejové
vany
Kapacita olejové vany zásuvky
Kapacita plastové olejové vany
Výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Maximální zatížení
Rozložené zatížení

Kolečka se soklem (volitelné pro všechny modely)
stabilní – snadný pohyb skříně
flexibilní – nastavení výšky podle různého laboratorního nábytku
bezpečné upevnění skříně – integrovaný mechanismus zámku

Kolečka se soklem (výška 30 mm)
vyrobeno z ocelového plechu,
laminované plastem RAL 7035
Objednací číslo 30362

pro model K90.060.110.050.UB.ST
pro model K90.060.110.050.UB.2T
Objednací číslo 30374

pro model K90.060.140.050.UB.ST
pro model K90.060.140.050.UB.3T

MODEL K90.060.110.050.UB.ST(2T)

MODEL K90.060.140.050.UB.ST(3T)

vnější 1 102 × 502 × 601
vnitřní – levá přihrádka 470 × 380 × 502
vnitřní – pravá přihrádka 440 × 468 × 562
(kg)
155
(NW)
50
(kg)
30

1 402 × 502 × 601
770 × 380 × 502
440 × 468 × 562
197
50
30

(litry)

11

16,5

(litry)
(litry)
(m3/h)
(Pa)
(kg)
(max. kg/m2)

11,5
15
2,1
<1
300
275

16,5
15
2,6
<1
300
236
57

UB-S-90 ∙ UB-T-90 59 cm

UB-S-90 ∙ UB-T-90 59 cm

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích
•
•
•
•

Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.059.S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 570 mm, se zásuvkou
(ocelový plech laminovaný plastem) a perforovanou vložkou (nerezová ocel),
volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30472-001-30474

Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.059.T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 570 mm, se spodní
sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30481-001-30485

zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
odolnost proti ohni 90 minut
certifikace GS, shoda CE
vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce
• vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedé RAL 7035)
• dveře a zásuvku lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
• bezpečný přístup do všech přihrádek, interiér zásuvky je
plně viditelný, otevírání křídlových dveří do úhlu 135°
• dveře a zásuvka zůstávají otevřeny v libovolné poloze
• zásuvka je standardně dodávána se zemničem včetně svorky
a s olejovou vanou s těsnicími sváry, dveře a zásuvka se v případě
požáru samy zavřou
• dveře a zásuvku lze zamknout pomocí zámku s cylindrickou
vložkou
• volitelně k dispozici kolečka se soklem
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75)
k technickému odsávacímu zařízení
Standardní vnitřní vybavení
• olejová vana integrována do skříně, kapacita zatížení 50 kg
(skříň se zásuvkou)
• spodní sběrná olejová vana s perforovanou vložkou
(skříň s křídlovými dveřmi)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Objednací číslo 30473
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Objednací číslo 30483-001-30490

Kolečka se soklem (výška 30 mm)
vyrobeno z ocelového plechu,
laminované plastem RAL 7035
Objednací číslo 30478

pro všechny modely

MODEL UB90.060.059.050.S

593 × 574 × 600
470 × 452 × 502
120
50
11,5
1,1
<1
300
450

593 × 502 × 600
470 × 382 × 502
110
50
10
0,9
<1
300
460

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MODEL UB90.060.059.T

MODEL UB90.060.059.050.T

Rozměry Š × H × V (mm)

593 × 574 × 600
470 × 452 × 502
120
50
30
13,5
1,0
<1
300
450

593 × 502 × 600
470 × 382 × 502
110
50
30
11
0,9
<1
300
460

Hmotnost skříně
Odsávání vzduchu
Kapacita olejové vany zásuvky
Výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Maximální zatížení
Rozložené zatížení

Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.059.050.T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 500 mm, se spodní
sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)

stabilní – snadný pohyb skříně
flexibilní – nastavení výšky podle různého laboratorního nábytku
bezpečné upevnění skříně – integrovaný mechanismus zámku

MODEL UB90.060.059.S

Rozměry Š × H × V (mm)

Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.059.050.S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 500 mm, se zásuvkou
(ocelový plech laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)

Kolečka se soklem (volitelné pro všechny modely)

vnější
vnitřní
(kg)
(NW)
(litry)
(m3/h)
(Pa)
(kg)
(max. kg/m2)

vnější
vnitřní
Hmotnost skříně
(kg)
Odsávání vzduchu
(NW)
Maximální zatížení police – rovnoměrně rozloženo (kg)
Kapacita spodní sběrné olejové vany
(litry)
Výměna vzduchu 10×
(m3/h)
Pokles tlaku uvnitř skříně
(Pa)
Maximální zatížení
(kg)
Rozložené zatížení
(max. kg/m2)
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UB-S-90 ∙ UB-T-90 89 cm

UB-S-90 ∙ UB-T-90 89 cm

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích
•
•
•
•

Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.089.S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 570 mm, se zásuvkou
(ocelový plech laminovaný plastem) a perforovanou vložkou (nerezová ocel),
volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30457-001-30459

Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.089.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 570 mm, se spodní
sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30464-001-30466

zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
odolnost proti ohni 90 minut
certifikace GS, shoda CE
Vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce
• vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedá RAL 7035)
• dveře a zásuvku lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
• bezpečný přístup do všech přihrádek, interiér zásuvky je
plně viditelný, otevírání křídlových dveří do úhlu 135°
• dveře a zásuvka zůstávají otevřeny v libovolné poloze
• zásuvka je standardně dodávána se zemničem včetně svorky
a s olejovou vanou s těsnicími sváry, dveře a zásuvka se v případě
požáru samy zavřou
• dveře a zásuvku lze zamknout pomocí zámku s cylindrickou
vložkou
• volitelně k dispozici kolečka se soklem
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75)
k technickému odsávacímu zařízení
Standardní vnitřní vybavení
• olejová vana integrována do skříně, kapacita zatížení 50 kg
(skříň se zásuvkou)
• spodní sběrná olejová vana s perforovanou vložkou
(skříň s křídlovými dveřmi)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry Š × H × V (mm)
Hmotnost skříně
Odsávání vzduchu
Kapacita olejové vany zásuvky
Výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Maximální zatížení
Rozložené zatížení

vnější
vnitřní
(kg)
(NW)
(litry)
(m3/h)
(Pa)
(kg)
(max. kg/m2)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry Š × H × V (mm)

Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.089.050.S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 500 mm, se zásuvkou
(ocelový plech laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30458
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Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.089.050.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 500 mm, se spodní
sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30465-001-30470

Hmotnost skříně
Odsávání vzduchu
Maximální zatížení police – rovnoměrně rozloženo
Kapacita spodní sběrné olejové vany
Výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Maximální zatížení
Rozložené zatížení

vnější
vnitřní
(kg)
(NW)
(kg)
(litry)
(m3/h)
(Pa)
(kg)
(max. kg/m2)

Kolečka se soklem (volitelné pro všechny modely)
stabilní – snadný pohyb skříně
flexibilní – nastavení výšky podle různého laboratorního nábytku
bezpečné upevnění skříně – integrovaný mechanismus zámku

Kolečka se soklem (výška 30 mm)
vyrobeno z ocelového plechu,
laminované plastem RAL 7035
Objednací číslo 30461

pro všechny modely

MODEL UB90.060.089.S

MODEL UB90.060.089.050.S

893 × 574 × 600
770 × 452 × 502
145
50
13,5
1,7
<1
300
313

893 × 502 × 600
470 × 382 × 502
135
50
11
1,5
<1
300
313

MODEL UB90.060.089.2T

MODEL UB90.060.089.050.2T

593 × 574 × 600
470 × 452 × 502
145
50
75
20
1,0
<1
300
313

593 × 502 × 600
470 × 382 × 502
135
50
75
16,5
0,9
<1
300
313
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UB-S-90 ∙ UB-T-90 110 cm

UB-S-90 ∙ UB-T-90 110 cm

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích
•
•
•
•

Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.110.S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 570 mm, se zásuvkou
(ocelový plech laminovaný plastem) a perforovanou vložkou (nerezová ocel),
volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30420-001-30423

Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.110.050.S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 500 mm, se zásuvkou
(ocelový plech laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30421

zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
odolnost proti ohni 90 minut
certifikace GS, shoda CE
vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce
• vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedá RAL 7035)
• dveře a zásuvku lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
• bezpečný přístup do všech přihrádek, interiér zásuvky je
plně viditelný, otevírání křídlových dveří do úhlu 135°
• dveře a zásuvka zůstávají otevřeny v libovolné poloze
• zásuvka je standardně dodávána se zemničem včetně svorky
a s olejovou vanou s těsnicími sváry, dveře a zásuvka se v případě
požáru samy zavřou
• dveře a zásuvku lze zamknout pomocí zámku s cylindrickou
vložkou
• volitelně k dispozici kolečka se soklem
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 50)
k technickému odsávacímu zařízení
Standardní vnitřní vybavení
• olejová vana integrována do skříně, kapacita zatížení 50 kg
(skříň se zásuvkou)
• spodní sběrná olejová vana s perforovanou vložkou
(skříň s křídlovými dveřmi)

Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.110.2S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 570 mm, se 2 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem) a perforovanou vložkou (nerezová
ocel), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30427-001-30430

Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.110.050.2S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 500 mm, se 2 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem) a perforovanou vložkou (nerezová
ocel), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30428

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Objednací číslo 30443-001-30447
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Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.110.050.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 500 mm, se spodní
sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný
plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30444-001-30452

stabilní – snadný pohyb skříně
flexibilní – nastavení výšky podle různého laboratorního nábytku
bezpečné upevnění skříně – integrovaný mechanismus zámku

Kolečka se soklem (výška 30 mm)
vyrobeno z ocelového plechu,
laminované plastem RAL 7035
Objednací číslo 30362

pro všechny modely

MODEL UB90.060.110.S(2S)

MODEL UB90.060.110.050.S(2S)

1 102 × 574 × 600
979 × 452 × 502
180
50
26
2,2
<1
300
277

1 102 × 502 × 600
979 × 382 × 502
160
50
22,5
1,9
<1
300
278

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MODEL UB90.060.110.2T

MODEL UB90.060.110.050.2T

Rozměry Š × H × V (mm)

1 102 × 574 × 600
979 × 452 × 502
180
50
30
25,5
2,2
<1
300
277

1 102 × 502 × 600
979 × 382 × 502
160
50
30
22
1,9
<1
300
278

Rozměry Š × H × V (mm)
Hmotnost skříně
Odsávání vzduchu
Kapacita olejové vany zásuvky
Výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Maximální zatížení
Rozložené zatížení

Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.110.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 570 mm, se spodní
sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný
plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)

Kolečka se soklem (volitelné pro všechny modely)

vnější
vnitřní
(kg)
(NW)
(litry)
(m3/h)
(Pa)
(kg)
(max. kg/m2)

vnější
vnitřní
Hmotnost skříně
(kg)
Odsávání vzduchu
(NW)
Maximální zatížení police – rovnoměrně rozloženo (kg)
Kapacita spodní sběrné olejové vany
(litry)
Výměna vzduchu 10×
(m3/h)
Pokles tlaku uvnitř skříně
(Pa)
Maximální zatížení
(kg)
Rozložené zatížení
(max. kg/m2)
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UB-S-90 ∙ UB-ST-90 140 cm

UB-S-90 ∙ UB-ST-90 140 cm

Schválené skladování nebezpečných materiálů
na pracovištích
•
•
•
•

Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.140.2S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 570 mm, se 2
zásuvkami(ocelový plech laminovaný plastem) a 2 perforovanými vložkami (nerezová ocel), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30401-001-30404

Podstolová skříň UB-ST-90 model UB90.060.140.S2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 570 mm, levá přihrádka
se spodní sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech
laminovaný plastem), pravá přihrádka se zásuvkou (ocelový plech laminovaný
plastem) a perforovanou vložkou (nerezová ocel), volitelná kolečka se soklem
(výška 30 mm)
Objednací číslo 30410-001-30412

zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
odolnost proti ohni 90 minut
certifikace GS, shoda CE
vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce
• vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedá RAL 7035)
• dveře a zásuvku lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
• bezpečný přístup do všech přihrádek, interiér zásuvky je
plně viditelný, otevírání křídlových dveří do úhlu 135°
• dveře a zásuvka zůstávají otevřeny v libovolné poloze
• zásuvka je standardně dodávána se zemničem včetně svorky
a s olejovou vanou s těsnicími sváry, dveře a zásuvka se v případě
požáru samy zavřou
• dveře a zásuvku lze zamknout pomocí zámku s cylindrickou
vložkou
• volitelně k dispozici kolečka se soklem
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 50)
k technickému odsávacímu zařízení
Standardní vnitřní vybavení
• olejová vana integrována do skříně, kapacita zatížení 50 kg
(skříň se zásuvkou)
• spodní sběrná olejová vana s perforovanou vložkou
(skříň s křídlovými dveřmi)
TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry Š × H × V (mm)
Hmotnost skříně
Odsávání vzduchu
Kapacita olejové vany zásuvky
Výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Maximální zatížení
Rozložené zatížení

Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.140.050.2S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 500 mm, se 2 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška
30 mm)
Objednací číslo 30402
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Podstolová skříň UB-ST-90 model UB90.060.140.050.S2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 500 mm, levá přihrádka
se spodní sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech
laminovaný plastem), pravá přihrádka se zásuvkou (ocelový plech laminovaný
plastem) a perforovanou vložkou (nerezová ocel), volitelná kolečka se soklem
(výška 30 mm)
Objednací číslo 30411-001-30416

Hmotnost skříně
Odsávání vzduchu
Maximální zatížení police – rovnoměrně rozloženo
Kapacita spodní sběrné olejové vany
Kapacita olejové vany zásuvky
Výměna vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Maximální zatížení
Rozložené zatížení

stabilní – snadný pohyb skříně
flexibilní – nastavení výšky podle různého laboratorního nábytku
bezpečné upevnění skříně – integrovaný mechanismus zámku

Kolečka se soklem (výška 30 mm)
vyrobeno z ocelového plechu,
laminované plastem RAL 7035
Objednací číslo 30374

pro všechny modely

MODEL UB90.060.140.2S

MODEL UB90.060.140.050.2S

vnější
vnitřní
(kg)
(NW)
(litry)
(m3/h)
(Pa)
(kg)
(max. kg/m2)

1 402 × 574 × 600
1 279 × 452 × 502
230
50
20/11,5
2,9
<1
300
240

1 402 × 502 × 600
1 279 × 382 × 502
205
50
16,5/10
2,5
<1
300
240

MODEL UB90.060.140.S2T

MODEL UB90.060.140.050.S2T

vnější
vnitřní
(kg)
(NW)
(kg)
(litry)
(litry)
(m3/h)
(Pa)
(kg)
(max. kg/m2)

1 402 × 574 × 600
1 279 × 452 × 502
230
50
30
20
11,5
2,9
<1
300
240

1 402 × 502 × 600
1 279 × 382 × 502
205
50
30
17
10
2,5
<1
300
240

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry Š × H × V (mm)

Kolečka se soklem (volitelné pro všechny modely)
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G-OD 135/100/70 cm

G-OD 135/100/70 cm

Bezpečné skladování až pěti 50 litrových tlakových
lahví na plyn ve venkovních oblastech
Konstrukce
• robustní, vysoce kvalitní konstrukce, plně pozinkovaná,
se strukturovaným povrchem obalovaným práškem a základnou z
nerezové oceli
• žádné neoprávněné použití, uzamykatelná otočná páka (dveře jsou
k dispozici také se zámkem s cylindrickou vložkou, kompatibilním se
systémem zamykání)
• snadná regulace, možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné
podlaze
• snadná instalace, 16 průchodových bodů ve stropu
skříně
• ventilace, účinná ventilace skrze otvory pod dveřmi a v zádech
Křídlové dveře
• k dispozici s volitelnými okny (pevná okna nebo okna na pantech)

Skříň na tlakové lahve na plyn G-OD
model GOD.215.135.WDFW(.WDHW)
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro čtyři 50 litrových tlakových lahví se
standardním vybavením vnitřního prostoru, dveře s pevnými okny
Objednací číslo 30730
Objednací číslo 30731 (s okny na pantech)

Skříň na tlakové lahve na plyn G-OD model GOD.215.135
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro čtyři 50litrových tlakových lahví se
standardním vybavením vnitřního prostoru, dveře s pevnými okny, volitelná nájezdová plošina

Střecha
• střecha se sklonem dopředu umožňuje stékání vody a zabraňuje
poškození stěn

Nájezdová plošina

pevně uchycena, snadné a bezpečné
manévrování s tlakovými láhvemi
Objednací číslo 30702

pro model GOD.215.070.R /.WDFWR /.WDHWR
Objednací číslo 30698

pro model GOD.215.100 /.WDFW /.WDHW
Objednací číslo 30693

pro model GOD.215.135 /.WDFW /.WDHW

Police

Objednací číslo 30692

vyrobeno z ocelového plechu,
laminované plastem RAL 7035
Objednací číslo 30703

pro model GOD.215.070.R /.WDFWR
/.WDHWR
Objednací číslo 30699

pro model GOD.215.100 /.WDFW /.WDHW
Objednací číslo 30694

pro model GOD.215.135 /.WDFW /.WDHW

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň na tlakové lahve na plyn G-OD
model GOD.215.100(.WDFW/.WDHW)
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro tři 50 litrové tlakové lahve se standardním vybavením vnitřního prostoru
Objednací číslo 30697
Objednací číslo 30732 (s pevnými okny)
Objednací číslo 30735 (s okny na pantech)
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Skříň na tlakové lahve na plyn G-OD
model GOD.215.070.R(.WDFWR/.WDHWR)
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro dva 50 litrové tlakové lahve se
standardním vybavením vnitřního prostoru
Objednací číslo 30701
Objednací číslo 30752 (s pevnými okny)
Objednací číslo 39753 (s okny na pantech)

MODEL GOD.215.135
MODEL GOD.215.135.WDFW
MODEL GOD.215.135.WDHW

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hloubka s otevřenými dveřmi
Hmotnost skříně
Odsávání vzduchu
Maximální zatížení
Vedení skrz strop

(mm)
(kg)
(NW)
(kg)

Rozměry střechy

Š × H (mm)

vnější 1 350 × 400 × 2 149
vnitřní 1 345 × 370 × 2 070
1 070
138
75
600
22
1 356 × 470

MODEL GOD.215.100
MODEL GOD.215.100.WDFW
MODEL GOD.215.100.WDHW

MODEL GOD.215.070.R
MODEL GOD.215.070.WDFWR
MODEL GOD.215.070.WDHWR

1 000 × 400 × 2 149
995 × 370 × 2 070
1 034
113
75
600
12

700 × 400 × 2 149
695 × 370 × 2 070
895
85
75
600
8

1 006 × 470

706 × 470
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G-CLASSIC-30 140/120/90/60 cm

G-CLASSIC-30 140/120/90/60 cm

Schválené skladování tlakových lahví na plyn na
pracovištích:
• zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-2
• odolnost proti ohni 30 minut
• Shoda CE
Konstrukce:
• vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu ve světle šedém
provedení (RAL 7035)
• snadná instalace vybavení a potrubí – velký vnitřní prostor výška
(1 890 mm), až 60 možností průchodu v horní částí skříně
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (vhodné
pro systémy zamykání)
• možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení k technickému
odsávacímu systému, úplná a jednotná ventilace vnitřního prostoru
skříně odspodu až nahoru

Skříň na tlakové lahve na plyn G-CLASSIC-30 model G30.205.140
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro čtyři 50litrové tlakové lahve se standardním vybavením vnitřního prostoru (tlakové lahve na plyn a ventily nejsou
součástí dodávky)
Objednací číslo 30651-001-30652

Skříň na tlakové lahve na plyn G-CLASSIC-30 model G30.205.120
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro čtyři 50 litrové tlakové lahve se standardním vybavením vnitřního prostoru, volitelný boční úchyt tlakových lahví
(tlakové lahve na plyn a ventily nejsou součástí dodávky)
Objednací číslo 30663-001-30664

Vybavení:
• standardní vnitřní vybavení – včetně montážních kolejnic, nájezdové
plošiny, úchytu tlakových lahví a odpovídajících upínacích řemenů
• úchyt tlakových lahví přes celou šířku skříně
• boční úchyt tlakových lahví – pro dvě 10 litrové tlakové lahve,
případně rovněž ve verzi v nastavitelnou výškou (není potřeba
žádné nářadí)
TECHNICKÉ ÚDAJE:

MODEL G30.205.140

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hloubka s otevřenými dveřmi
Hmotnost prázdné skříně
Odsávání vzduchu
Maximální zatížení
Zatížení povrchu
Proudění vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Proudění vzduchu 120×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Možnosti průchodu, strop

(mm)
(kg)
(NW)
(kg)
(kg/m2)
(m3/h)
(Pa)
(m3/h)
(Pa)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň na tlakové lahve na plyn G-CLASSIC-30 Model G30.205.090
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro tři 50 litrové tlakové lahve se standardním vybavením vnitřního prostoru (tlakové lahve na plyn a ventily nejsou
součástí dodávky)
Objednací číslo 30673-001-30674
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Skříň na tlakové lahve na plyn G-CLASSIC-30 model G30.205.060
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro dvě 50 litrové tlakové lahve se
standardním vybavením vnitřního prostoru (tlakové lahve na plyn a ventily nejsou
součástí dodávky)
Objednací číslo 30685-001-30687

vnější 1 398 × 615 × 2 050
vnitřní 1 294 × 474 × 1 879
1 301
545
75
600
507
11,6
<5
139,4
143
60
MODEL G30.205.090

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hloubka s otevřenými dveřmi
Hmotnost prázdné skříně
Odsávání vzduchu
Maximální zatížení
Zatížení povrchu
Proudění vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Proudění vzduchu 120×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Možnosti průchodu, strop

(mm)
(kg)
(NW)
(kg)
(kg/m2)
(m3/h)
(Pa)
(m3/h)
(Pa)

vnější 898 × 615 × 2 050
vnitřní 794 × 474 × 1 879
1 051
340
75
600
648
7,1
<5
85,5
147
24

Vozík na tlakové lahve na plyn
pro jednu 50 litrovou tlakovou lahev na
plyn
Š × H × V (mm): 320 × 335 × 1 090
Objednací číslo 26294

Boční úchyt tlakových lahví

pro dvě 10 litrové tlakové lahve,
možnost úpravy výšky, vyrobeno z ocelového plechu (laminované plastem RAL
7035)
Objednací číslo 30648

pro všechny modely

MODEL G30.205.120

1 198 × 615 × 2 050
1 094 × 474 × 1 879
1 201
485
75
600
560
9,8
<5
117,8
103
48
MODEL G30.205.060

598 × 615 × 2 050
494 × 474 × 1 879
1 136
290
75
600
921
4,4
<5
53,2
85
12
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G-ULTIMATE-90 140/120/90/60 cm

G-ULTIMATE-90 140/120/90/60 cm

Schválené skladování tlakových lahví na plyn na
pracovištích
• zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-2
• odolnost proti ohni 90 minut, certifikace GS, shoda CE
• vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce
• Vnější plášť vyroben z ocelového plechu, světle šedá RAL 7035
• snadná instalace doplňků a potrubí – velká vnitřní výška (1 858
mm), 72 možností průchodu v horní částí skříně
• dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (vhodné
pro systémy zamykání)
• možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
• integrované větrací potrubí připravené pro připojení k technickému
odsávacímu systému, úplná a jednotná ventilace vnitřního prostoru
skříně odspodu až nahoru
• testováno a certifikováno – podle přísných principů GS

Skříň na tlakové lahve na plyn G-ULTIMATE-90 model G90.205.140
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro čtyři 50 litrové tlakové lahve se
standardním vybavením vnitřního prostoru (tlakové lahve na plyn a ventily nejsou
součástí dodávky)
Objednací číslo 30641-001-30642

Skříň na tlakové lahve na plyn G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro čtyři 50 litrové tlakové lahve se
standardním vybavením vnitřního prostoru (tlakové lahve na plyn a ventily nejsou
součástí dodávky)
Objednací číslo 30657-001-30658

Vybavení
• standardní vnitřní vybavení – včetně montážních kolejnic,
nájezdové plošiny, úchytu tlakových lahví a odpovídajících upínacích
řemenů
• úchyt tlakových lahví přes celou šířku skříně
• boční úchyt tlakových lahví – pro dvě 10 litrové tlakové lahve,
případně rovněž ve verzi v nastavitelnou výškou, není potřeba žádné
nářadí (není k dispozici pro model G90.205.060.2F)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MODEL G90.205.140

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hloubka s otevřenými dveřmi
Hmotnost prázdné skříně
Odsávání vzduchu
Maximální zatížení
Zatížení povrchu
Proudění vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Proudění vzduchu 120×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Možnosti průchodu, strop

(mm)
(kg)
(NW)
(kg)
(kg/m2)
(m3/h)
(Pa)
(m3/h)
(Pa)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Skříň na tlakové lahve na plyn G-ULTIMATE-90 model G90.205.090
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro tři 50 litrové tlakové lahve se standardním vybavením vnitřního prostoru (tlakové lahve na plyn a ventily nejsou
součástí dodávky)
Objednací číslo 30667-001-30668
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Skříň na tlakové lahve na plyn G-ULTIMATE-90 model G90.205.060.2F
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro dvě 50 litrové tlakové lahve se
standardním vybavením vnitřního prostoru (tlakové lahve na plyn a ventily nejsou
součástí dodávky)
Objednací číslo 30678-001-30682

vnější 1 398 × 615 × 2 050
vnitřní 1 245 × 400 × 1 858
1 337
690
75
600
571
9,3
<5
111
54
72
MODEL G90.205.090

Rozměry

Š × H × V (mm)

Hloubka s otevřenými dveřmi
Hmotnost prázdné skříně
Odsávání vzduchu
Maximální zatížení
Zatížení povrchu
Proudění vzduchu 10×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Proudění vzduchu 120×
Pokles tlaku uvnitř skříně
Možnosti průchodu, strop

(mm)
(kg)
(NW)
(kg)
(kg/m2)
(m3/h)
(Pa)
(m3/h)
(Pa)

vnější 898 × 615 × 2 050
vnitřní 745 × 400 × 1 858
1 090
490
75
600
752
5,5
<5
66,4
42
36

Vozík na tlakové lahve na plyn
pro jednu 50 litrovou tlakovou lahev na
plyn
Š × H × V (mm): 320 × 335 × 1 090
Objednací číslo 26294

Boční úchyt tlakových lahví

pro dvě 10 litrové tlakové lahve,
možnost úpravy výšky, vyrobeno z ocelového plechu (laminované plastem RAL
7035)
Objednací číslo 30648

pro všechny modely

MODEL G90.205.120

1 198 × 615 × 2 050
1 045 × 400 × 1 858
1 238
610
75
600
625
7,8
<5
93,2
49
60
MODEL G90.205.060.2F

598 × 615 × 2 050
477 × 425 × 1 858
1 135
365
75
600
999
3,8
<5
45,2
45
24
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UFA-LINE

UFA-LINE

Recirkulační systém vzduchového filtru

Recirkulační systém vzduchového filtru od společnosti asecos – úspěšně testován a certifikován
testovacím institutem
Recirkulační systém vzduchového filtru podle značky CE
normy 2006/95/EG (směrnice o zařízeních nízkého napětí)
II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc vyhovuje směrnicím EMC Directive RL 2004/108/EG a RL 94/9/EG (směrnice ATEX)

• velká flexibilita při výběru místa instalace
• aktivní osobní ochrana díky bezpečnému zachytávání škodlivých
výparů, které se zadržují ve filtračním systému
• velmi nízká hlučnost, jen přibl. 39 dB (A)
II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
• vyhovuje směrnici ATEX: CE
• kryt vyroben z ocelového plechu laminovaného plastem
• s vícefázovým filtračním systémem a napájecím kabelem
• vč. odstávání s testováním VDE a monitorováním filtrování
• optická a akustická výstraha včetně bezpotenciálového kontaktu
výstrahy

Objednací číslo 25099
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Objednací číslo 24212

pro všechny modely

Zásuvný recirkulační systém vzduchového filtru UFA.20.30 dokáže
trvale zadržovat výpary z rozpouštědel (uhlovodíky)
až do filtrační saturace více než 99,999 %, za normálních
provozních podmínek i v případě simulované nehody ve
skříni pro bezpečné skladování.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednací číslo 27144 (UFA.20.30-AUS)
Objednací číslo 26885 (jednotka krytu)

filtr aktivního uhlí
hmotnost 4,2 kg

Recirkulační systém vzduchového filtru UFA.20.30-AUS pro
podstolové skříně
Recirkulační systém vzduchového filtru UFA.20.30-AUS byl speciálně
navržen pro tlakové podmínky a objemové průtoky skříní pro
bezpečné skladování s malým vnitřním objemem. Je možné jej nainstalovat na držák na stěnu nebo do praktické jednotky krytu.

Recirkulační systém vzduchového filtru UFA.20.30
pro skříně pro bezpečné skladování

MOŽNOST 1
Recirkulační systém vzduchového filtru UFA.20.30-AUS
s jednotkou krytu (bez podstolové jednotky)

Náhradní filtr

MOŽNOST 2
Recirkulační systém vzduchového filtru UFA.20.30-AUS
s držákem pro nástěnnou montáž (recirkulační systém vzduchového filtru
UFA.20.30-AUS je třeba objednat samostatně)
Objednací číslo 27144 (UFA.20.30-AUS)
Objednací číslo 23458 (držák na stěnu)

MODEL UFA.20.30(-AUS)

Výkon motoru

(kW)

0,03

Jmenovité napětí

(V)

230

Frekvence

(Hz)

50

Vstupní proud

(A)

0,07

Úroveň hlučnosti

dB (A)

39

Otáčky

(ot./min)

2 450

Hmotnost filtru aktivního uhlí (vč. náplně 3 500 g)
Objemový průtok (při upevnění na skříň)

(kg)
(m3/h)

4,2
cca 25

Kapacita zatížení bezpotenciálového kontaktu výstrahy
Maximální jmenovité napětí:
(V)
Střídavý proud
Maximální jmenovité napětí:
(V)
Stejnosměrný proud
Maximální spínaný proud
(A)

230
30
1
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ODSÁVACÍ JEDNOTKY

ODSÁVACÍ JEDNOTKY

Odsávací jednotky – připraveny k připojení,
snadná a rychlá instalace
• Bezpečné zachycování unikajících výparů a plynů v místě, kde se
uvolňují a vznikají
• velmi nízká hlučnost, ideální pro přímou instalaci na pracovišti
• s připojovacím kabelem a napájecím kabelem
• připojovací příruba 75 NW
II 3/-G c T4
• vyhovuje směrnici ATEX: CE

Odsávací jednotky pro podstolové skříně

pro nástěnnou montáž, s monitorováním odsávání vzduchu (bez podstolové skříně)
Objednací číslo 24315

s bezpotenciálovým kontaktem výstrahy
Objednací číslo 24732

Bez monitorování odsávání vzduchu
• v případě poruchy napájení zhasne zelená LED dioda
S monitorováním odsávání vzduchu
• integrovaný tlakový detektor olova
• v případě poruchy zhasne zelená LED dioda a rozsvítí se červená
LED dioda
• rovněž k dispozici včetně bezpotenciálového kontaktu výstrahy

Odsávací jednotka
s monitorováním odsávání vzduchu
Objednací číslo 14220

Odsávací jednotka
bez monitorování odsávání vzduchu
Objednací číslo 14218

s monitorováním odsávání vzduchu a
bezpotenciálovým kontaktem výstrahy
Objednací číslo 16454

Pro nástěnnou montáž
• vč. instalačních konzol, ohebné hadice, spon hadice a instalačního
materiálu
Odsávací jednotky pro podstolové skříně byly speciálně navrženy
pro tlakové podmínky a objemové průtoky skříní pro bezpečné
skladování s malým vnitřním objemem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry Š×H×V

(mm)

200 × 400 × 200

Výkon motoru

(kW)

0,03

Jmenovité napětí

(V)

230

Frekvence

(Hz)

50

Vstupní proud

(A)

0,3

Odsávací jednotka
pro nástěnnou montáž, s monitorováním odsávání vzduchu

Úroveň hlučnosti

dB (A)

<50

Otáčky

(ot./min)

2 450

pro nástěnnou montáž, s monitorováním odsávání vzduchu a
bezpotenciálovým kontaktem výstrahy

Hmotnost
Max. délka místního odsávacího potrubí
(vč. max. 2 kusů čtvrtcoulového potrubí)

(kg)
(m)

7
15

Objednací číslo 17177

Odsávací jednotka
pro nástěnnou montáž, s monitorováním odsávání vzduchu
Objednací číslo 17178
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VŠECHNY MODELY

Objednací číslo 18568
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Přehled produktů – kompletní portfolio
produktů od společnosti asecos
Bezpečná manipulace, schválené skladování a ochrana životního prostředí:
společnost asecos nabízí širokou škálu bezpečnostních produktů.
Skříně pro bezpečné skladování

Extrakce
nebezpečných
materiálů

Systémy olejových
van

Manipulace s
nebezpečnými
materiály, čištění,
likvidace a
prevence

Koncepty čištění vzduchu

Společnost asecos na webu

Webové stránky společnosti asecos:
Navštivte webové stránky společnosti asecos s podporou více jazyků
na adrese www.asecos.com.
Webové stránky často aktualizujeme o nejnovější akce,
inovace produktů, katalogy a informace týkající se
nebezpečných materiálů.

Tištěné materiály společnosti asecos

Může se to stát každému – při manipulaci s
nebezpečnými materiály
číhá celá řada různých nebezpečí!
Použití nebezpečných a hořlavých materiálů je ve většině laboratoří
součástí každodenní rutiny a nelze se mu vyhnout. Často se však
zapomíná na běžnou manipulaci: nesprávné skladování těchto
materiálů ohrožuje osoby, životní prostředí i majetek.
Další informace o bezpečném skladování nebezpečných materiálů
najdete v naší brožuře „Skladování nebezpečných materiálů v
laboratořích 21. století”.

Kanál společnosti asecos ve službě YouTube:

Tisková služba společnosti asecos:

Na našem kanálu ve službě YouTube najdete stále rostoucí počet
videoklipů zobrazujících hlavní vlastnosti našich produktů.

Každý rok publikujeme řadu specializovaných brožur a katalogů v
mnoha jazycích, k různému použití a pro různé cílové skupiny.

www.youtube.com/asecoschannel

Excellence4Lab

Kompletní katalog online:

Excellence4Lab je spoluprací čtyř nezávislých společností, z nichž
každá je předním výrobcem v konkrétní oblasti laboratorní sféry. Excellence4Lab se aktivně zapojuje do mezinárodních pracovních skupin a
společně s koncovými uživateli vyvíjí inovativní a udržitelná řešení, díky
kterým je možné vyhovět požadavkům laboratoří 21. století.

Prohlédněte si hlavní katalog společnosti asecos online na adrese
www.asecos.com nebo si jej stáhněte ve formátu PDF.

www.excellence4lab.com

www.asecos.com

Váš partner pro bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Hviezdoslavova 55b,
627 00 Brno
Phone: (00420) 548 428 411
Fax:
(00420) 548 211 485
E-mail: export@merci.cz

asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau
Telefon
+49 60 51 - 92 20-0
+49 60 51 - 92 20-10
Fax
info@asecos.com

asecos Ltd.
Safety and Environmental Protection
c/o Park Associates
Gretton House, Waterside Court
Third Avenue, Centrum 100
Burton-upon-Trent, Staffordshire
GB-DE14 2WQ
Telefon+44 (0) 7880 435 436
+49 (0) 6051 922010
Fax
info@asecos.co.uk

asecos Sarl
Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

asecos bv
Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

+33 387 78 62 80
Telefon
+33 387 78 43 19
Fax
info@asecos.fr

Telefon +31 172 50 64 76
Fax
+31 172 50 65 41
info@asecos.nl

© asecos GmbH 10/2014 Dodavatel nenese odpovědnost za případné tiskové chyby, změny produktů
v důsledku probíhajícího technického vývoje či modifikace provedení jednotlivých modelů..

asecos S.L.
Seguridad y Protección del Medio Ambiente
C/ Mollet 14
ES-08120 La Llagosta
Telefon
+34 902 300 385
+34 902 300 395
Fax
info@asecos.es

V případě všech ostatních zemí kontaktujte:
asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau
+49 60 51 - 92 20-0
Telefon
+49 60 51 - 92 20-10
Fax
info@asecos.com

