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BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ – TYP 30 NA SUDY 

 

Legislativa 

− normalizované tabulky podle ČSN EN ISO 3864, ČSN EN ISO 
7010, 92/58/CEE a ČSN EN 14470-1 (04/2004) 

− 30 minutová odolnost proti ohni podle křivky ISO 834 

− znečišťující, hořlavé nebo výbušné látky musí být skladovány 
v nádobách k tomu určených, které splňují požadavky na 
bezpečné uložení nejen ve smyslu objemu, ale i fyzikálních a 
chemických vlastností 

 
Výhody 

− podstavec s odnímatelnou soklovou lištou, možnost 
přemisťování pomocí paletového vozíku (pouze prázdná skříň) 

− automatické zavíraní dveří při nárůstu teploty nad 47°C 

− tavné pojistky automaticky uzavřou ventilační systém v případě 
ohně 

Aktivní ochrana 

Pasivní ochrana 

− izolovaná panelová konstrukce s vysokou chemickou odolností 

− šedý rám RAL 7035 se žlutými hranami RAL 1023 

− standardizované značení podle ČSN EN 14470-1 

Možnosti 

− vyjímatelná 220L záchytná vana na dně (BC1F) 

 
− jednoduché spojení s odsáváním – Ø 100 mm  

− tavné pojistky automaticky uzavřou ventilační systém v případě 
ohně 

− systém přidržování otevřených dveří; tavné pojistky dveře 
automaticky zavřou při nárůstu teploty na 47°C 

− 3bodový zámek na klíč 

− jiskrově bezpečný zamykací systém 

− nastavitelné nohy pro vyrovnání nerovností 

− tepelně roztažné těsnění ve dveřích 

 

Ref. Popis 
Vnější rozměry 
V x Š x H (mm) 

Vnitřní rozměry 
V x Š x H (mm) 

Váha 
(kg) 

Cena Kč 

3030+1F skříň pro 1 sud 2050 x 751 x 818 1660 x 665 x 665 253 na vyžádání 

3030+2F skříň pro 2 sudy 2050 x 1426 x 818 1660 x 1330 x 665 335 na vyžádání 

BC1F záchytná vana pro 1 sud 510 x 665 x 665 - 25 na vyžádání 
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