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EN

‹‹‹ Gasflessenkasten

Binnenopslag en opstelling van gasfles-
sen in overeenstemming met EN 14470-2
(G90)

Optimale en maximale brandbeveiliging
- Optimale en de hoogst mogelijke brand-

beveiliging: voldoet aan de eis van maxi-
male temperatuurstijging toegelaten aan 
het oppervlak van de afsluiter van een 
gasfles van 50 K na 90 minuten in overe-
enstemming met EN 14470-2

- Afzuigaansluiting aan de bovenkant van
de kast, Ø 75 mm.

- Geïntegreerde stelvoeten, om een oneffen
vloer te compenseren.

- Aardingsklem (standaard) bovenop de 
kast

Constructie
- Grote binnenhoogte (1858 mm), eenvou-

dige installatie van gasappendages en -
leidingen

Draaideuren
- Deur klikt zichzelt vast op 0° (zelfs wan-

neer de deuren niet zijn afgesloten) 
- Openingshoek van de deuren 180°, bin-

nenkant van de kast volledig zichtbaar en

bereikbaar.

Leidingen
- Maximaal 72 mogelijke doorvoerpunten 

voor leidingen, sensoren, enz. in het 
plafond van de kast

- Geen extra isolatie van de leidingen, 
zowel binnen als buiten, noodzakelijk.

Binnenuitrusting
Oprijplaat:
- Onbuigbaar bevestigd in de kast, licht-

gewicht
- Eenvoudig en veilig gebruik, klapt 

gedempt naar beneden
- Lage oprijhoek, hoge veiligheid bij het 

manoeuvreren van flessen in de kast
Flessenhouder:
- Over de volledige breedte van de kast
- Houdt de flessen op de juiste afstand 

van de achterwand en biedt voldoende 
ruimte voor leidingen en armaturen.

Ventilatie
- Volledige en gelijkmatige ventilatie van 

de binnenkant van de kast (van bodem 
tot plafond)

- Drukverlies minder dan 150 Pa bij een 

120-voudige luchtverversing, d.m.v. 
testen bevestigd.

Toebehoren
- Tegen kantelen beveiligd, in de hoogte 

verstelbaar legbord (belastbaarheid 75 
kg, gelijk verdeelde belasting) over de 
volledige kastbreedte

- Gasflessenhouder voor gasflessen van 10
liter, in hoogte verstelbaar aan de zijkant 
te monteren.

1858 mm binnenhoogte, gemakkelijke en efficiënte
installatie van gasappendages en -leidingen.

Oprijplaat kan gemakkelijk naar beneden
worden geklapt zonder zich te moeten bukken,
eenvoudige en veilige handeling.

Cilinderslot (geschikt voor bestaande centrale
deursluitsystemen).

90 minuten brandwerend 
Maximale veiligheid.

Een temperatuurstijging van minder dan 50 K op de fles na 90 minuten 
in overeenstemming met EN 14470-2.

Brandwerende gasflessenkasten van het type G90

BRANDKAMER GETEST – TYPE GOEDGEKEURD
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Gasflessenkasten ›››

Model G90.205.140 Brandwerende gasflessenkast met standaard interieur.
Gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen. (pag. 88)

Model G90.205.60 Brandwerende gasflessenkast met stan-
daard interieur. Gasflessen en armaturen zijn niet bij de leve-
ring inbegrepen. (pag. 89)

Model G90.205.120 Brandwerende gasflessenkast met standaard interieur.
Gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen. (pag. 88)

Model G90.205.90 Brandwerende gasflessenkast met stan-
daard interieur. Gasflessen en armaturen zijn niet bij de leve-
ring inbegrepen. (pag. 89)

Uitvoering conform de constructie-eisen EN 14470-1
Brandwerendheid volgens EN 1363-1

Brandwerende opstelkasten voor gasflessen



88

‹‹‹ Gasflessenkasten

G90 - Brandwerende opstelkast

Brandveiligheidsopslagkast 
Voor de inpandige opslag van gasflessen
- Uitvoering conform de constructie-

eisen EN 14470-2
- Brandwerendheid volgens EN 1363-1
- Getest en goedgekeurd als type G90 

(90 minuten brandwerend)
- Voorzien van CE-markering

G90.205.140 
- Afmetingen kast B x D x H (in mm):

uitwendig: ca. 1400 x 615 x 2050
inwendig: ca. 1240 x 425 x 1858

- Gewicht: ca. 690 kg

Standaard interieur
- Verzinkt stalen oprijplaat in de kast 

geïntegreerd (standaard uitvoering)
- Verstelbare rails voor montage armatu-

ren
- Flessenhouder over de gehele breedte 

van de kast met spanbanden voor 4 
gasflessen

Leidingen
- 72 doorvoermogelijkheden in het 

plafond van de kast.

G90.205.120 
- Afmetingen kast B x D x H (in mm):

uitwendig: ca. 1200 x 615 x 2050
inwendig: ca. 1040 x 425 x 1858

- Gewicht: ca. 610 kg

Standaard interieur
- Verzinkt stalen oprijplaat in de kast 

geïntegreerd (standaard uitvoering)
- Verstelbare rails voor montage armatu-

ren
- Flessenhouder over de gehele breedte 

van de kast met spanbanden voor 4 
gasflessen

Leidingen
- 60 doorvoermogelijkheden in het 

plafond van de kast.

Model Materiaal, kleur B x D x H (mm) Bestelnr.
G90.205.140 Gasflessenkast excl. interieur lichtgrijs, RAL 7035 1400 x 615 x 2050 12-1001 A
G90.205.140-G Gasflessenkast excl. interieur signaalgeel, RAL 1004 1400 x 615 x 2050 12-1002 A
Standaard interieur oprijplaat, verstelbare rails, flessenhouders 52-1031 A 
Gasflessenhouder voor 10 l fles montage aan de linker zijwand 52-1033 A 
G90.205.120 Gasflessenkast excl. interieur lichtgrijs, RAL 7035 1200 x 615 x 2050 12-1004 A
G90.205.120-G Gasflessenkast excl. interieur signaalgeel, RAL 1004 1200 x 615 x 2050 12-1005 A
Standaard interieur oprijplaat, verstelbare rails, flessenhouders 52-1029 A 
Leidingdoorvoer in plafond voor 2 gasleidingen 3/8” 52-1052 A 

levering DDP op eenmalige pallet. LFR
Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175 Levertijd: 4-6 weken

Gasflessenkasten met breedte 1400 mm / 1200 mm - Model G90

Model G90.205.140-F
Bestelnr. 12-1000 A: 
met standaard inrichting kleur grijs RAL 7035  
Bestelnr. 12-1045 A: 
met standaard inrichting kleur geel RAL 1004 
(gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen) 

Model G90.205.120-F
Bestelnr. 12-1003 A: 
met standaard inrichting kleur grijs RAL 7035  
Bestelnr. 12-1047 A: 
met standaard inrichting kleur geel RAL 1004 

bovenaanzicht G90.205.140 bovenaanzicht G90.205.120

Aansluiting ventilatie

Aansluiting Ø (mm) 75
Afzuigcapaciteit min. 10 x verv./uur  m

3
/h 10

Drukverlies (Pa) 3
Afzuigcapaciteit min. 120 x verv./uur m

3
/h 118

Drukverlies (Pa) 150

Aansluiting ventilatie

Aansluiting Ø (mm) 75
Afzuigcapaciteit min. 10 x verv./uur  m

3
/h 8,5

Drukverlies (Pa) 2
Afzuigcapaciteit min. 120 x verv./uur m

3
/h 101

Drukverlies (Pa) 110

afvoer afvoertoevoer toevoer
aardingsklem aardingsklem

BRANDKAMER GETEST – TYPE GOEDGEKEURD
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Gasflessenkasten ›››

G90 - Brandwerende opstelkast

Brandveiligheidsopslagkast
Voor de inpandige opslag van gasflessen
- Uitvoering conform de constructie-

eisen EN 14470-2
- Brandwerendheid volgens EN 1363-1
- Getest en goedgekeurd als type G90 

(90 minuten brandwerend)
- Voorzien van CE-markering

G90.205.90 
- Afmetingen kast B x D x H (in mm):

uitwendig: ca. 900 x 615 x 2050
inwendig: ca. 740 x 425 x 1858

- Gewicht: ca. 490 kg

Standaard interieur
- Verzinkt stalen oprijplaat in de kast 

geïntegreerd (standaard uitvoering)
- Verstelbare rails voor montage armatu-

ren
- Flessenhouder over de gehele breedte 

van de kast met spanbanden voor 3 
gasflessen

Leidingen
- 36 doorvoermogelijkheden in het 

plafond van de kast.

G90.205.60 
- Afmetingen kast B x D x H (in mm):

uitwendig: ca. 600 x 615 x 2050
inwendig: ca. 440 x 425 x 1858

- Gewicht: ca. 365 kg

Standaard interieur
- Verzinkt stalen oprijplaat in de kast 

geïntegreerd (standaard uitvoering)
- Verstelbare rails voor montage armatu-

ren
- Flessenhouder over de gehele breedte 

van de kast met spanband voor 1 gas-
fles

Leidingen
- 24 doorvoermogelijkheden in het 

plafond van de kast.

Model Materiaal, kleur B x D x H (mm) Bestelnr.
G90.205.90 Gasflessenkast excl. interieur lichtgrijs, RAL 7035 900 x 615 x 2050 12-1007 A
G90.205.90-G Gasflessenkast excl. interieur signaalgeel, RAL 1004 900 x 615 x 2050 12-1008 A
Standaard interieur oprijplaat, verstelbare rails, flessenhouders 52-1025 A 
Gasflessenhouder voor 10 l fles montage aan de linker zijwand 52-1033 A 
G90.205.60 Gasflessenkast excl. interieur, deur links lichtgrijs, RAL 7035 600 x 615 x 2050 12-1010 A
G90.205.60-R Gasflessenkast excl. interieur, deur recht lichtgrijs, RAL 7035 600 x 615 x 2050 12-1011 A
G90.205.60-G Gasflessenkast excl. interieur, deur links signaalgeel, RAL 1004 600 x 615 x 2050 12-1012 A
G90.205.60-GR Gasflessenkast excl. interieur, deur rechts signaalgeel, RAL 1004 600 x 615 x 2050 12-1013 A
Standaard interieur oprijplaat, verstelbare rails, flessenhouders 52-1045 A 
Leidingdoorvoer in plafond voor 2 gasleidingen 3/8” 52-1052 A

levering DDP op eenmalige pallet. LFR
Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175 Levertijd: 4-6 weken

Gasflessenkasten met breedte 900 mm / 600 mm - Model G90

Model G90.205.90-F
Bestelnr. 12-1006 A: met standaard inrichting kleur grijs
Bestelnr. 12-1046 A: met standaard inrichting kleur geel 
(gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen)

Model G90.205.60-F
Bestelnr. 12-1009 A: met standaard inrichting kleur grijs
Bestelnr. 12-1048 A: met standaard inrichting kleur geel 
(gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen)

bovenaanzicht
G90.205.160

bovenaanzicht
G90.205.90

Aansluiting ventilatie

Aansluiting Ø (mm) 75
Afzuigcapaciteit min. 10 x verv./uur  m

3
/h 6,5

Drukverlies (Pa) 2
Afzuigcapaciteit min. 120 x verv./uur m

3
/h 76

Drukverlies (Pa) 63

Aansluiting ventilatie

Aansluiting Ø (mm) 75
Afzuigcapaciteit min. 10 x verv./uur  m

3
/h 4

Drukverlies (Pa) 1
Afzuigcapaciteit min. 120 x verv./uur m

3
/h 51

Drukverlies (Pa) 28

afvoer afvoertoevoer toevoer

aardingsklem aardingsklem
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Vergelijking van oprijplaten

Standaardversie Comfortversie

- Gegalvaniseerd plaatstaal, lengte 250 mm
- Profiel om te voorkomen dat flessen gaan glijden
- Manuele bediening van de oprijplaat voor: 

• neerklappen
• gemakkelijk op te tillen
• naar boven te klappen
Zonder zich te hoeven bukken.

- Oprijplaat ligt gelijk met de vloer van de kast, gemakkelijk 
en veilig uittrekken/-rollen van gasflessen.

- Van gegalvaniseerd tranenplaatstaal, kathodische dompel-
coating (zwart), stevig, kras- en schokbestendig geprofi-
leerd uitgevoerd voor een optimale preventie van glijden-
de flessen lengte 350 mm, flauwe hoek, <20°

- Manuele bediening van de oprijplaat met pneumatische 
demping voor: 
• neerklappen
• gemakkelijk op te tillen
• naar boven te klappen
Zonder zich te hoeven bukken.

- Oprijplaat ligt gelijk met de vloer van de kast, gemakkelijk
en veilig uittrekken/-rollen van gasflessen

‹‹‹ Gasflessenkasten

Brandwerende gasflessenkasten, type G90
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AP Freiberg

geprüfte 
Sicherheit

Gasflessenkasten ›››

Volledige documentatie
asecos levert kwaliteit met bewijs

De nieuwe modellenserie G90 - maxi-
male veiligheid in geval van brand

De nieuwe modellenserie G90 - maxima-
le veiligheid in geval van brand

Ieder model kast is met succes onder-
worpen aan een brandkamertest bij een
onafhankelijk testinstituut.

Ieder model kast voldoet aan de classifi-
catie type G90 (brandwerendheid 
90 minuten) conform de nieuwe norm
EN 14470-2. De kasten voldoen aan de
criteria voor het temperatuurverloop
(maximum temperatuurstijging op het
oppervlak van de afsluiter op de fles van
50 K na 90 minuten) en zijn getest met
aangesloten leidingen zonder extra isola-
tie.

Deze brandkamertests duren 90 minu-
ten en verlopen volgens een bepaald
schema (Temperatuurverloop ETK =
Eenheidstemperatuurcurve) zoals voor-
geschreven in de norm EN 1363-1. Van
de asecos kasten is vastgesteld dat de
temperatuur aan de binnenkant ten min-
ste 90 minuten onder de grenswaarden
voor het temperatuurverloop blijft, vol-
gens de eisen in de norm DIN EN 14470-2.

Veiligheid tijdens dagelijks gebruik
Ieder model kast is getest en voldoet
geheel aan de wettelijke eisen voor de
veiligheid van gereedschappen.
Dit is gedocumenteerd door middel van
de bijgevoegde testcertificaten van de
onafhankelijke testinstituten van de
Duitse beroepsorganisaties.

Kwaliteitscontrole
Wij laten zelfs op eigen initiatief de fabri-
cage van onze veiligheidskasten continu
controleren door een erkend onafhanke-
lijk testinstituut, d.w.z. de kasten worden
regelmatig opnieuw onderworpen aan
een brandkamertest.

Uiteraard zijn voor de kastmodellen van
de serie TRG (conform DIN 12925-2, 
geldig tot de publicatie van de norm 
DIN EN 14470-2) alle certificaten zonder
probleem beschikbaar.

ENDIN

G90 - Brandwerende opstelkast
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EN

Cilinderslot de kast kunnen worden opgenomen
in een centraal deursluitsysteem.

Binnenopslag en opstelling van gas-
flessen in overeenstemming met EN
14470-2 (G30)

Optimale en maximale brandbeveiliging
- Optimale en de hoogst mogelijke 

brandbeveiliging: voldoet aan de eis 
van maximale temperatuurstijging 
toegelaten aan het oppervlak van de 
afsluiter van een gasfles van 50 K na 30
minuten in overeenstemming met EN 
14470-2

- Afzuigaansluiting aan de bovenkant van
de kast, Ø 75 mm.

- Geïntegreerde stelvoeten, om een 
oneffen vloer te compenseren.

- Aardingsklem (standaard) bovenop de 
kast

Constructie
- Grote binnenhoogte (1892 mm), 

eenvoudige installatie van gasappenda-
ges en -leidingen

Draaideuren
- Deur klikt zichzelf vast op 0° (zelfs 

wanneer de deuren niet zijn afgesloten)

- Openingshoek van de deuren 160°, 
binnenkant van de kast volledig zichtbaar 
en bereikbaar.

Leidingen
- Maximaal 60 mogelijke doorvoerpunten 

voor leidingen, sensoren, enz. in het 
plafond van de kast

- Geen extra isolatie van de leidingen, 
zowel binnen als buiten, noodzakelijk.

Binnenuitrusting
Oprijplaat:
- Onbuigbaar bevestigd in de kast, 

lichtgewicht
- Eenvoudig en veilig gebruik, klapt 

gedempt naar beneden
- Lage oprijhoek, hoge veiligheid bij het 

manoeuvreren van flessen in de kast
Flessenhouder:
- Over de gehele breedte van de kast.
- Houdt de flessen op de juiste afstand

van de achterwand en biedt voldoende
ruimte voor leidingen en armaturen.

Ventilatie
- Volledige en gelijkmatige ventilatie van 

de binnenkant van de kast (van bodem
tot plafond)

- Drukverlies minder dan 150 Pa bij een 
120-voudige luchtverversing, d.m.v. 
testen bevestigd.

Toebehoren
- Tegen kantelen beveiligd, in de 

hoogte verstelbaar legbord (belast-
baarheid 75 kg, gelijk verdeelde belast-
ing) over de volledige kastbreedte

- Gasflessenhouder voor gasflessen van 
10 liter, in hoogte verstelbaar aan de 
zijkant te monteren.

1892 mm binnenhoogte, eenvoudige en efficiënte
installatie van gasappendages en -leidingen.

Oprijplaat kan gemakkelijk naar beneden
worden geklapt zonder zich te moeten bukken,
eenvoudige en veilige handeling.

30 minuten brandwerend 
Maximale veiligheid.

Een temperatuurstijging van minder dan 50 K op de fles na 30 minuten 
in overeenstemming met EN 14470-2.

‹‹‹ Gasflessenkasten

Brandwerende gasflessenkasten van het type G30

BRANDKAMER GETEST – TYPE GOEDGEKEURD
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Model TRG.205.140-G Brandwerende gasflessenkast met
standaard interieur. Gasflessen en armaturen zijn niet bij de
levering inbegrepen. (pag. 94)

Model TRG.205.120 Brandwerende gasflessenkast met standaard 
interieur. Gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen.
(pag. 94)

Model TRG.205.90-G Brandwerende gasflessenkast met
standaard interieur. Gasflessen en armaturen zijn niet bij de
levering inbegrepen. (pag. 95)

Model TRG.205.60 Brandwerende gasflessenkast met standaard
interieur. Gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering 
inbegrepen. (pag. 95)

Uitvoering conform de constructie-eisen EN 14470-1
Brandwerendheid volgens EN 1363-1

Gasflessenkasten ›››

Brandwerende opstelkasten voor gasflessen
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‹‹‹ Gasflessenkasten

G30 - Brandwerende opstelkast

Brandveiligheidsopslagkast
- Voor de inpandige opslag van 

gasflessen
- Uitvoering conform de constructie-

eisen EN 14470-2
- Brandwerendheid volgens EN 1363-1
- Getest en goedgekeurd als type G30 

(30 minuten brandwerend)
- Voorzien van CE-markering

TRG.205.140 
- Afmetingen kast B x D x H (in mm):

uitwendig: ca. 1400 x 615 x 2050
inwendig: ca. 1290 x 450 x 1900

- Gewicht: ca. 510 kg

Standaard interieur
- Verzinkt stalen oprijplaat in de kast 

geïntegreerd (standaard uitvoering)
- Verstelbare rails voor montage 

armaturen
- Flessenhouder over de gehele breedte 

van de kast met spanbanden voor 4 
gasflessen

Leidingen
- 60 doorvoermogelijkheden in het 

plafond van de kast.

TRG.205.120 
- Afmetingen kast B x D x H (in mm):

uitwendig: ca. 1200 x 615 x 2050
inwendig: ca. 1090 x 450 x 1900

- Gewicht: ca. 470 kg

Standaard interieur
- Verzinkt stalen oprijplaat in de kast 

geïntegreerd (standaard uitvoering)
- Verstelbare rails voor montage 

armaturen
- Flessenhouder over de gehele breedte 

van de kast met spanbanden voor 4 
gasflessen

Leidingen
- 48 doorvoermogelijkheden in het 

plafond van de kast.

Model Materiaal, kleur B x D x H (mm) Bestelnr.
TRG.205.140 Gasflessenkast excl. interieur lichtgrijs, RAL 7035 1400 x 615 x 2050 12-1021 A
TRG.205.140-G Gasflessenkast excl. interieur signaalgeel, RAL 1004 1400 x 615 x 2050 12-1022 A
Standaard interieur oprijplaat, verstelbare rails, flessenhouders 52-1019 A
Gasflessenhouder voor 10 l fles montage aan de linker zijwand 52-1034 A
TRG.205.120 Gasflessenkast excl. interieur lichtgrijs, RAL 7035 1200 x 615 x 2050 12-1023 A
TRG.205.120-G Gasflessenkast excl. interieur signaalgeel, RAL 1004 1200 x 615 x 2050 12-1024 A
Standaard interieur oprijplaat, verstelbare rails, flessenhouders 52-1017 A
Leidingdoorvoer in plafond voor 2 gasleidingen 3/8” 52-1052 A

levering DDP op eenmalige pallet. LFR
Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175 Levertijd: 4-6 weken

Gasflessenkasten met breedte 1400 mm / 1200 mm - Model G30

Model TRG.205.140-F
Bestelnr. 12-1050 A: 
met standaard inrichting kleur geel RAL 1004
Bestelnr. 12-1019 A: 
met standaard inrichting kleur grijs RAL 7035  
(gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen)

Model TRG.205.120-F
Bestelnr. 12-1020 A: 
met standaard inrichting kleur geel RAL 7035
Bestelnr. 12-1051 A: 
met standaard inrichting kleur grijs RAL 1004  

Aansluiting ventilatie

Aansluiting Ø (mm) 75
Afzuigcapaciteit min. 10 x verv./uur  m

3
/h 11

Drukverlies (Pa) 3
Afzuigcapaciteit min. 120 x verv./uur m

3
/h 132

Drukverlies (Pa) 148

Aansluiting ventilatie

Aansluiting Ø (mm) 75
Afzuigcapaciteit min. 10 x verv./uur  m

3
/h 9

Drukverlies (Pa) 3
Afzuigcapaciteit min. 120 x verv./uur m

3
/h 112

Drukverlies (Pa) 121

bovenaanzicht TRG.205.140 bovenaanzicht TRG.205.120

toevoer toevoer

aardingsklem aardingsklem

afvoer afvoer



95

Gasflessenkasten met breedte 900 mm / 600 mm - Model G30

afvoerafvoer toevoertoevoer

Gasflessenkasten ›››

G30 - Brandwerende opstelkast

Brandveiligheidsopslagkast
- Voor de inpandige opslag van 

gasflessen
- Uitvoering conform de constructie-

eisen EN 14470-2
- Brandwerendheid volgens EN 1363-1
- Getest en goedgekeurd als type G30 

(30 minuten brandwerend)
- Voorzien van CE-markering

TRG.205.90 
- Afmetingen kast B x D x H (in mm):

uitwendig: ca. 900 x 615 x 2050
inwendig: ca. 790 x 450 x 1900

- Gewicht: ca. 340 kg

Standaard interieur
- Verzinkt stalen oprijplaat in de kast 

geïntegreerd (standaard uitvoering)
- Verstelbare rails voor montage 

armaturen
- Flessenhouder over de gehele breedte 

van de kast met spanbanden voor 3 
gasflessen

Leidingen
- 24 doorvoermogelijkheden in het 

plafond van de kast.

TRG.205.60 
- Afmetingen kast B x D x H (in mm):

uitwendig: ca. 600 x 615 x 2050
inwendig: ca. 490 x 450 x 1900

- Gewicht: ca. 260 kg

Standaard interieur
- Verzinkt stalen oprijplaat in de kast 

geïntegreerd (standaard uitvoering)
- Verstelbare rails voor montage 

armaturen
- Flessenhouder over de gehele breedte 

van de kast met spanband voor 1 
gasfles

Leidingen
- 12 doorvoermogelijkheden in het 

plafond van de kast.

Model Materiaal, kleur B x D x H (mm) Bestelnr.
TRG.205.90 Gasflessenkast excl. interieur lichtgrijs, RAL 7035 900 x 615 x 2050 12-1027 A
TRG.205.90-G Gasflessenkast excl. interieur signaalgeel, RAL 1004 900 x 615 x 2050 12-1028 A
Standaard interieur oprijplaat, verstelbare rails, flessenhouders 52-1015 A
Gasflessenhouder voor 10 l fles montage aan de linker zijwand 52-1034 A
TRG.205.60 Gasflessenkast excl. interieur, deur links lichtgrijs, RAL 7035 600 x 615 x 2050 12-1029 A
TRG.205.60-G Gasflessenkast excl. interieur, deur links signaalgeel, RAL 1004 600 x 615 x 2050 12-1030 A
TRG.205.60-R Gasflessenkast excl. interieur, deur rechts, lichtgrijs, RAL 7035 600 x 615 x 2050 12-1031 A
TRG.205.60-GR Gasflessenkast excl. interieur, deur rechts signaalgeel, RAL 1004 600 x 615 x 2050 12-1032 A
Standaard interieur oprijplaat, verstelbare rails, flessenhouders 52-1013 A
Leidingdoorvoer in plafond voor 2 gasleidingen 3/8” 52-1052 A

levering DDP op eenmalige pallet. LFR
Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175 Levertijd: 4-6 weken

Model TRG.205.90-F
Bestelnr. 12-1052 A: met standaard inrichting kleur geel 
Bestelnr. 12-1025 A: met standaard inrichting kleur grijs   
(gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen)

Model TRG.205.60
Bestelnr. 12-1026 A: met standaard inrichting kleur grijs
Bestelnr. 12-1105 A: met standaard inrichting kleur geel  
(gasflessen en armaturen zijn niet bij de levering inbegrepen)

Aansluiting ventilatie

Aansluiting Ø (mm) 75
Afzuigcapaciteit min. 10 x verv./uur  m

3
/h 7

Drukverlies (Pa) 2
Afzuigcapaciteit min. 120 x verv./uur m

3
/h 82

Drukverlies (Pa) 65

Aansluiting ventilatie

Aansluiting Ø (mm) 75
Afzuigcapaciteit min. 10 x verv./uur  m

3
/h 5

Drukverlies (Pa) 2
Afzuigcapaciteit min. 120 x verv./uur m

3
/h 51

Drukverlies (Pa) 25

bovenaanzicht
TRG.205.60

bovenaanzicht
TRG.205.90


