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Dulap de depozitare acumulatoare BATTERY STORE, Model: STO

Date comandă

Numărul de comandă 981115 STO

GTIN 4054923234406

Clasa articolului 96G

Descriere

Execuţie:
Carcasă de dulap din tablă de oţel, cu autoînchidere permanentă datorită uşii cu amortizor
hidraulic cu ulei, cu 3 niveluri de susţinere.
· Închidere cu cilindru profilat (adecvat pentru sistem de închidere) şi indicator al stării de

închidere (roşu/verde). Incompatibil cu sistemul de închidere Hoffmann.
· Soclu integrat de transport pentru transportul în incintă.
· Picioare reglabile integrate pentru compensarea denivelărilor podelei.
· Rezistenţă la foc din exterior spre interior 90 de minute (tip 90 / verificare de tip conf.

EN 14470-1) şi rezistenţă la foc peste 90 de minute în caz de incendiu de la interior spre
exterior.

· Ştecăr cu protecţie, pentru deconectarea simplă de la reţeaua de tensiune.
Dulap de depozitare a acumulatoarelor, pentru depozitarea pasivă a bateriilor Li-Ion. Cu ştecăr
pentru conectarea la reţeaua de tensiune.
Standard:
DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1
Livrare:
Dulap cu 3 rafturi de depozitare din tablă perforată, 1 tavă de retenţie la bază din tablă de oţel
acoperită cu strat de vopsea pulbere.
Culoare:
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Carcasa dulapului în gri antracit RAL 7016, uşi în violet de genţiană RAL 5010, acoperit cu strat
de pulbere.
Notă:
La intervale regulate (anual), dulapurile de depozitare şi cele de încărcare pentru acumulatoare
trebuie supuse în mod corespunzător operaţiunilor de întreţinere şi
verificate în privinţa capacităţii de funcţionare de către o persoană calificată. Recomandăm
montaj la nivelul solului pentru evacuarea cu uşurinţă a dulapurilor de siguranţă.
Rezistenţă la foc: 90 min
Înălţime: 1953 mm
Lăţime: 1193 mm
Adâncime: 615 mm
Înălţimea utilă: 1647 mm
Lăţime utilă: 1050 mm
Adâncime utilă: 522 mm

Descriere tehnică

Înălţime 1953 mm

Greutate 472 kg

Încărcare maximă 600 kg

Adâncime 615 mm

Adâncime utilă 522 mm

Număr de tăvi de retenţie de bază 1

Dimensiune interioară (lăţime) a intrării 1120 mm

Lăţime 1193 mm

Înălţimea utilă 1647 mm

Volum tavă de retenţie de bază 33 l

Număr de rafturi de depozitare 3

Dimensiune interioară (înălţime) a intrării 90 mm

Lăţime utilă 1050 mm

Egalizarea înălţimii la intervale 32 mm

Rezistenţă la foc 90 min

Tip produs Dulap de siguranţă
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