Pikapalopostikaappi 4SEI60
Seinään upotettava, paloluokiteltu pikapalopostikaappi

Presto-pikapalopostikaappi 4SEI60 on seinään upotettava ja paloluokiteltu.
Pikapalopostikaapissa on vahvistettu ovi ja tukevat saranat. Oveen asennettu yhdistetty jarru-/tukipyörä vähentää letkukelan keskiön rasitusta ja varmistaa varman toiminnan jopa päivittäisessä käytössä
Presto-pikapalopostikaappi 4SEI60 täyttää kaikki viranomaisvaatimukset. Se on CEmerkitty ( EN 671-1:2012) ja rakennustuotedirektiivin 305/2011 mukainen. Tyyppihyväksyntä/ KIWA Swedcert 0013.
Presto-pikapalopostin keskeisimmät osat (keskiö, sulkuventtiili, suihkuputki) on valmistettu messingistä. Kaikki paineenalaiset osat koeponnistetaan valmistusvaiheessa.
Kaapin perusväri on valkoinen (RAL9010) ja kelan metallirunko on maalattu punaiseksi
(RAL 3020). Erikoistilauksesta kaapin voi tilata myös muiden RAL-luokituksen värien
mukaan.
Pikapalopostikaappi toimitetaan asennusvalmiina.
Seinärakenteen paloluokituksen säilyttämiseksi kaapin
mukana toimitetaan alumiini/sinkki-levystä valmistettu
eristetty sisälaatikko. Asennus on helppoa mukana seuraavien asennusohjeiden avulla.

0402-CPR-SC0982-13
CE-merkitty direktiivin
EN 671-1:2012 mukaan.
Täyttää rakennustuoteasetuksen 305/2011

Kaapin sisäosan paloeristyksessä käytetyt materiaalit ovat
Supalux® ja Vermiculux®.
Pikapalopostin letku on kevyttä ja vahvaa polyesterilankapinnoitettua STABILO®letkua. Letkun sisäpuolinen kumiointi on otsonin ja UV-säteilyn kestävää EPDM-kumia.
Perusvärinä STABILO®-letkulla on musta, mutta pikapalopostikaappi voidaan toimittaa
myös keltaisella huomioväriletkulla.
STABILO® -letku (EN694)
Maksimi työpaine: 3,0 MPa
Murtumispaine: 8,0 MPa
Paino 19 mm: 0,12 kg/m
Paino 25 mm: 0,15 kg/m
Käyttölämpötila: -30 °C . . . +80 °C
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Kaikkien Presto-pikapalopostien suihkusuuttimessa on liitos koeponnistusta varten.
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