Pikapalopostikaappi 4SVS
Seinään upotettava pikapalopostikaappi, vesivuodot havainnoiva rakenne
Presto-pikapaloposti 4SVS:n suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomio vesivahinkojen ehkäisyyn. Kaapin sisärakenteen alaosaan on asennettu vesitiivis ja vettä ohjaava
lisäosa. Mahdollinen kaapin sisälle vuotava vesi johdetaan ulos etukehyksessä olevista
tyhjennysaukoista. Tällä rakenteella varmistetaan, että vesivuodot huomataan mahdollisimman nopeasti eikä vesi pääse vahingoittamaan seinärakenteita.
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 4SVS täyttää kaikki viranomaisvaatimukset. Se on CEmerkitty (EN 671-1:2012) ja rakennustuotedirektiivin 305/2011 mukainen.
Presto-pikapalopostin vettä ohjaavat 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 4SVS toimitetaan asennusvalmiina. Toimitus sisältää kaapin, letkukelan, sulkuventtiilin ja pikapalopostimerkin. Asennus on helppoa mukana seuraavien
asennusohjeiden avulla.
Kaappi on saatavissa myös automaattisella venttiilinavaajalla.
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.
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CE-merkitty direktiivin
EN 671-1:2012 mukaan.
Täyttää rakennustuoteasetuksen 305/2011

STABILO® -letku (EN964)
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
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4SVS/110

19 mm / 25 m

790 x 790 x 135 mm

110 mm

295 3756

103740

4SVS/110

19 mm / 30 m

790 x 790 x 135 mm

110 mm

295 3757
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4SVS/160

25 mm / 25 m

790 x 790 x 190 mm

160 mm

295 3758
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4SVS/160

25 mm / 30 m

790 x 790 x 190 mm

160 mm

295 3759
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Pikapaloposti 4SVS – 790 x 790 mm

