‹‹‹ Veiligheidskasten
Logen- en zurenkast
„The Resister” wanneer het agressief wordt
Optimale geventileerde opslag voor uw logen- en zuren
Gescheiden compartimentering met standaard aangebrachte schuifplateaus
en vloeistofdichte kunststof opvangbakken.

Veilige en goedgekeurde opslag van agressieve stoffen op de werkplek.

Speciale kast voor de veilige bewaring
van corrosieve gevaarlijke stoffen, in
het bijzonder zuren en logen. Niet
geschikt voor de bewaring van
brandbare vloeistoffen!
Constructie
- Buitenkant gemaakt van plaatstaal,
afgewerkt met een epoxy coating RAL
7035
- De dubbelwandige kast is inwendig
volledig van kunststof, afgewerkt met
een melamine kunststof toplaag voor
een hoge chemische weerstand.
- Kunststof afdichtingen rondom de
deuren voorkomen dat dampen buiten
de kast treden.
- Speciale kunststof afdichtprofielen
voorkomen dat er gevaarlijke dampen
van binnenin de kast ontsnappen
- Twee hermetisch gescheiden
compartimenten
- Verstelbare poten om een oneffen vloer
te compenseren
- Volledig deurvergrendelingsmechanisme buiten het

Schuifplateaus
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compartiment, verhoogde
bescherming van bewegende en
veiligheidsrelevante onderdelen
tegen corrosie
Draaideuren
- Gaan meer dan 90° open,
kastinterieur vrij toegankelijk.
- Elke deur kan apart worden gebruikt
en vergrendeld (cilinderslot, kan in
het bestaand masterkeysysteem
worden geintegreerd)

- Gescheiden afzuiging per
compartiment.
- Gelijktijdige en gelijkmatige ventilatie
van beide compartimenten, met één
afzuigaansluiting aan de bovenkant van
de kast.

Uittrekbare legborden
- Gelagerd, volledig uittrekbaar, licht
bedienbaar.
- Veilig uitnemen van emballage.
- Schuifplateaus met uitneembare
vloeistofdichte PP-kunststof
opvangbakken met een hoge
chemische weerstand, inhoud
ca. 15 liter.
Ventilatie
- Corrosiebestendige luchtkanalen vrij
van metaal

uitneembare kunststof opvangbakken

Veiligheidskasten ›››
Logen- en zurenkast

Model SL.196.120
Breedte van de kast 1200 mm met 12 schuifplateaus incl. uitneembare
opvangbakken en 2 compartimenten. (pag. 66)

Model SL.196.60
Breedte van de kast 1200 mm met 6 schuifplateaus incl. uitneembare
opvangbakken en 2 compartimenten. (pag. 66)

Model SL.60.110
Breedte van de kast 1100 mm met 4 schuifplateaus incl. uitneembare
opvangbakken en 2 compartimenten. (pag. 67)

Model SL.60.59
Breedte van de kast 600 mm met 2 schuifplateaus incl. uitneembare
opvangbakken, 1 compartiment. (pag. 67)
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‹‹‹ Veiligheidskasten
Logen- en zurenkast
„The Resister”
wanneer het agressief wordt
Logen- en zurenkast met 2 gescheiden
compartimenten voor een veilige
opslag van corrosieve en agressieve
stoffen op de werkplek.
Niet toegestaan voor de opslag van
brandbare vloeistoffen!

SL.196.120
Technische informatie
- Afmetingen B x D x H (mm):
uitwendig ca. 1200 x 605 x 1970
inwendig ca. 485 x 565 x 1865
(per compartiment)
- Gewicht kast ca. 160 kg
- Afmeting kunststof opvangbak
B x D x H (mm): ca. 430 x 475 x 80
- Opvangcapaciteit: ca. 15 l
- Belastbaar tot 25 kg
(verdeelde belasting)

SL.196.60
Model SL.196.120-12
Bestelnr. 11-1222 A: met 12 schuifplateaus incl.
opvangbakken

toevoer

Model SL.196.60-6
Bestelnr. 11-1224 A: met 6 schuifplateaus
incl. opvangbakken

toevoer
afvoer

bovenaanzicht

Technische informatie
- Afmetingen B x D x H (mm):
uitwendig ca. 600 x 600 x 1970
inwendig ca. 485 x 565 x 930
(per compartiment)
- Gewicht kast ca. 125 kg
- Afmeting kunststof opvangbak
B x D x H (mm): ca. 430 x 475 x 80
- Opvangcapaciteit 15 l
- Belastbaar tot 25 kg
(verdeelde belasting)

toevoer
afvoer

bovenaanzicht

Logen- en zurenkast
Model
SL.196.120, Logen- en zurenkast (excl. interieur)
8 schuifplateaus
12 schuifplateaus
SL.196.160, Logen- en zurenkast, linksdraaiende deur (excl. interieur)
SL.196.160-R, Logen- en zurenkast, rechtsdraaiende deur (excl. interieur)
4 schuifplateaus
6 schuifplateaus
levering DDP op eenmalige pallet.
Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175
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Materiaal, kleur
lichtgrijs, RAL 7035
met kunstof opvangbakken
met kunstof opvangbakken
lichtgrijs, RAL 7035
lichtgrijs, RAL 7035
met kunststof opvangbakken
met kunststof opvangbakken

B x D x H (mm)
1200 x 605 x 1970

600 x 600 x 1970
600 x 600 x 1970

Bestelnr.
11-1223 A
2 x 51-1326 A
2 x 51-1339 A
11-1225 A
11-1226 A
51-1326 A
51-1339 A
LFR

Levertijd: 4-6 weken

Veiligheidskasten ›››
Logen- en zurenkast
„The Resister”
wanneer het agressief wordt
Logen- en zurenkast voor een veilige
opslag van corrosieve en agressieve
stoffen op de werkplek.
Niet toegestaan voor de opslag van
brandbare vloeistoffen!

SL.60.110
Technische informatie
- Afmetingen B x D x H (mm):
uitwendig ca. 1100 x 570 x 600
(totaal diepte incl. afzuigkanaal 620 mm)
inwendig ca. 485 x 550 x 530
(per compartiment)
- Gewicht kast ca. 60 kg
- Afmeting kunststof opvangbak:
B x D x H (mm): ca. 430 x 475 x 80
- Opvangcapaciteit 15 l.
- Belastbaar tot 25 kg
(verdeelde belasting)

Model SL.60-110-4
Bestelnr. 11-1227 A: met sokkel, 4 schuifplateaus incl. opvangbakken

SL.60.59
Model SL.60.59-R-2
Bestelnr. 11-1229 A: met sokkel, 2 schuifplateaus incl. opvangbakken

afvoer

aanzicht achterzijde

afvoer

aanzicht achterzijde

Technische informatie
- Afmetingen B x D x H (mm):
uitwendig ca. 590 x 570 x 600
(totale diepte incl. afzuigkanaal 670 mm)
inwendig ca. 480 x 530 x 560
- Gewicht kast ca. 40 kg
- Afmeting kunststof opvangbak:
B x D x H (mm): ca. 430 x 475 x 80
- Opvangcapaciteit ca. 15 l
- Belastbaar tot 25 kg
(verdeelde belasting)

Logen- en zurenkast
Model
SL.60.110, Logen- en zurenkast (onderbouw, excl. interieur)
Sokkel
Sokkel
2 schuifplateaus
4 schuifplateaus
SL.60.59, Logen- en zurenkast, linksdraaiende deur (excl. interieur)
SL.60.59-R, Logen- en zurenkast, rechtsdraaiende deur (excl. interieur)
Sokkel
Sokkel
1 schuifplateau
2 schuifplateaus
levering DDP op eenmalige pallet.
Optioneel : Levering op gebruikersplaats, zie pagina 175

Materiaal, kleur
lichtgrijs, R AL 7035
geëpoxeerd staal, RAL 7035
geëpoxeerd staal, RAL 7035
met kunststof opvangbakken
met kunststof opvangbakken
lichtgrijs, RAL 7035
lichtgrijs, RAL 7035
geëpoxeerd staal, RAL 7035
geëpoxeerd staal, RAL 7035
met kunststof opvangbak
met kunststof opvangbakken

B x D x H (mm)
1100 x 570 x 600
hoogte 30
hoogte 65

590 x 570 x 600
590 x 570 x 600
hoogte 30
hoogte 65

Bestelnr.
11-1228 A
51-1077 A
51-1078 A
51-1263 A
51-1261 A
11-1230 A
11-1231 A
51-1083 A
51-1084 A
51-1271 A
51-1263 A
LFR

Levertijd: 4-6 weken
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