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Seinään upotettava, paloluokiteltu pikapalopostikaappi  
Presto-pikapalopostikaappi 4SEI60 on seinään upotettava ja paloluokiteltu.

Pikapalopostikaapissa on vahvistettu ovi ja tukevat saranat. Oveen asennettu yhdistet-
ty jarru-/tukipyörä vähentää letkukelan keskiön rasitusta ja varmistaa varman toimin-
nan jopa päivittäisessä käytössä 

Presto-pikapalopostikaappi 4SEI60 täyttää kaikki viranomaisvaatimukset.  Se on CE-
merkitty ( EN 671-1:2012) ja rakennustuotedirektiivin 305/2011 mukainen.  Tyyppihy-
väksyntä/ KIWA Swedcert 0013.

Presto-pikapalopostin keskeisimmät osat (keskiö, sulkuventtiili, suihkuputki) on valmis-
tettu 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 seu-
raavien asennusohjeiden avulla. 

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

Kaikkien Presto-pikapalopostien suihkusuuttimessa on liitos koeponnistusta varten.

Suihkusuutin
19 mm / koeponnistusyhteellä
25 mm / koeponnistusyhteellä

Presto Paloturvallisuus Oy, Teerisuonkuja 7, 00700 Helsinki 
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min 5 mm spalt runt om, ifylles med obrännbart isoleringsmaterial

luftspalt min. 5 mm ifylles med obrännbart
isoleringsmatrial

 Vermiculux 40

Insatslåda fästes i regelverket runtom med skruv cc 200.

Insatslådans yttersidor och hörn är klädda med 1 mm aluzinkplåt
som sammanfogas till en enhet med skruv och blindnit. 

Regel 95
baksida

Dagöppning i vägg

 Supalux 15
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min 840 max 850

 13 mm gipsskiva

Tuotenumero Tyyppi Letkun
halkaisija/pituus

Kaapin mitat
l x k x s LVI

101639 4SEI60/150 19 mm / 25 m 830 x 830 150 mm 295 3727

101640 4SEI60/150 19 mm / 30 m 830 x 830 150 mm 295 3728

0402-CPR-SC0982-13
CE-merkitty direktiivin 

EN 671-1:2012 mukaan.  
Täyttää rakennustuote-

asetuksen 305/2011 

Ruotsin tekninen
tutkimuslaitos

Seinän asennusaukko
kaapin ympärillä vähintään 5mm rako, täytetään 
palamattomalla eristemateriaalilla

takaosa

Sisälaatikko kiinnitetään reunoista ruuveilla cc200.
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Regel 95 Vermiculux 40

Supalux 15

13 mm kipsilevy

Vähintään 5 mm:n ilmarako, joka täytetään 
palamattomalla eristemateriaalilla

Sisälaatikon ulkolaidat ovat 1 mm paksuista alumiini/
sinkki-levyä, joka on kiinnitetty kokonaisuuteen ruuvein 
ja piiloniitein


