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Tehlike sembolleri

Yanıcı sıvılar Cilt tahrişi Akut toksisite Aşındırıcı Aşındırıcı 
(sınırlı)

Çevre için 
tehlikeli

Sıkıştırılmış 
gazlar

Oznaczenia

Tip GS onaylı Laboratuvar 
mobilyaları 
düzenlemesi

CE beyanı asecos 
garantisi

Önemli 
bilgiler

Servis

Güvenli  
Saklama  
Dolapları

ServisTeknik 
havalandırma

Hazne ve 
konteyner

Kullanma

asecos ürün kategorileri

SİMGELERSİMGELERSİMGELERSİMGELERSİMGELERSİMGELER

Genişlik Özel derinlik Yükseklik Kanat kapı Pencereli kanat 
kapı

Açılabilir 
pencereli kanat 
kapı

Havalandırma 
delikli kanat 
kapı

Katlanır Kapı Sensör 
kontrollü 
(otomatik) kapı 
açılış/kapanış

Çekmece Kapı emniyet 
sistemi

Otomatik kapı 
kapanma

Çift kapılı 
dolaplar için tek 
elle açma

Silindir kilitleme Profil silindir 
kilitleme

Kilitleme 
durum 
göstergesi ile

Ayarlama 
yardımcıları

Taşıma tabanı Destekli 
tekerlekler

Havalandırma 
delikli taban

Dikey bölme 
duvar

Yatay bölme 
duvar

Raf Tepsi raf

Metal 
içermeyen 
tepsi raf

Çekmece Çekmece raf Maksimum iç 
yükseklik

Tip 30 güvenlik 
kutusu

Duvara montaj Raf sistemi Konforlu 
yuvarlama 
rampası

Delikli gövde Kapalı gövde Teknik 
havalandırma 
mevcut

Sirkülasyonlu 
hava filtresi

Malzeme: 
Polietilen

Kapasite Saklama 
kapasitesi 
tamburu

Saklama 
kapasitesi  
 
IBC/KTC

Taşınabilir 
hazne

Taşınabilir  
hazne

** Premium Q-rate'in yıllık işletmeye alınması veya ilgili sözleşmenin 
tamamlanması durumunda

* 5 yıllık BASICPlus sözleşmesi tamamlandıktan sonra
asecos Garantisi

Sizin için maksimum güvenlik

Tehlikeli maddeleri depolarken tehlike yaşamayın. 
Son teknolojiye güvenin.

asecos adı tehlikeli maddelerin 
işlenmesinde güvenlik ve çevre koruma 
açısından güvenlik ve ekoloji anlamına 
gelir.
 
1994 yılında kurulmasından bu yana asecos 
tehlikeli maddelerin depolanması üzerinde ciddi 
bir etki yarattı. En başından asecos Güvenli 
Saklama Dolapları için Tip 90 teknolojisini sunarak 
yeni bir güvenlik seviyesi oluşturdu. Bunun 
ve sürekli yeniliğin sayesinde şirket Avrupa'da 
Güvenli Saklama Dolaplarının öncü üreticisi 
olarak tanınmaktadır. Tehlikeli maddelerin günlük 
çalışmasında daha fazla güvenlik, esneklik ve 
kolaylık sunan 1.200 üzerinde ürün temin 
etmekten gurur duyuyoruz.
 
Güvenli Saklama Dolapları için başka standartlar 
olsa da EN 14470 uyumlu Tip 90 teknolojisi 
bugün dahi son teknolojiyi temsil etmektedir. 
Ayrıca EN14470 personel ve dahası itfaiye ve 
kurtarma görevlileri için bir yangın durumunda 
özel olarak tanımlanmış bir güvenli süreyi garanti 
eden tek standarttır.
 
Yangından koruma için güvenilir bir konsept 
oluştururken, yangından koruma konusunun tüm 
yönleri dikkate alınmalıdır. Acil durum koridorları 
boş olmalı ve yangının yayılması önlenerek yangın 
söndürme önlemlerinin en hızlı ve etkili şekilde 
başlaması sağlanmalıdır. En önemli hedef ise bina 

içindeki insanların hayatı ve sağlığını korumaktır. 
Diğer bir önemli nokta ise bina hasarını 
minimumda tutmak ve çalışmama süresi ve 
üretim kesintilerini önlemektir. Yangının ekonomik 
etkileri genellikle işletmeleri çok zor durumlara 
sokabilmektedir.
 
EN14470 uyarınca 90 dakika yangın sınıfı dolaplar 
bina yapısı açısından ek kısıtlamalar veya ihtiyaçlar 
olmadan tüm bu kriterleri karşılar.
 
90 dakika yangın sınıfı dolapların en temel 
avantajları şu şekildedir:
• Çalışma alanı başına hiçbir miktar kısıtlaması yok
• 90 dakikaya kadar tek başına yangından 

Korunma; gerekli hiçbir ek yangın koruma 
önlemi gerekmez

• Özel güvenlik kutuları gerekmez
• Solvent kirlenmesi olmaz
• Arındırma çalışması gerekmez - ek patlama riski 

bulunmaz
• Dolaplar son tekonoloji koruma sunar (sigorta: 

çalışan koruması)
• Maksimum kurulum esnekliği. Uygulamaları 

değiştirdiğinizde, dolaplar kolayca eklenebilir 
veya herhangi bir mimari değişiklik yapmadan 
kaldırılabilir (yangın söndürme sistemleri, yangın 
geciktirici duvarlar vb.)

asecos tehlikeli madde depolama hakkında bir 
broşür oluşturdu. Bu konuda çok geniş bir bakış 
açısı sunar ve EN14470 detaylarını açıklar. 

Bu broşürü web sayfamızdan sipariş edebilirsiniz: 
www.asecos.com.
 
Aşağıdaki sayfalarda en yaygın depolama 
durumları için seçili asecos ürünlerini bulacaksınız. 
Uygulamanız için doğru ürünü bulamazsanız, 
lütfen web sitemizi ziyaret edin veya ana 
kataloğumuza bakın.
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Güvenli depolama kabinle-
rimiz güvenlik amacıyla yangına 
dayanıklıdır
 
Asecos'un yangına dayanıklı güvenli 
dolaplarının tamamı bağımsız malzeme test 
laboratuvarı tarafından yanma odasında 
güvenli şekilde test edilmelidir. Bu nedenle 
EN 14470 Bölüm 1-2 Avrupa Standardı'nın 
sıkı gereklilikleri uyarınca yangın koruma 
sınıfını kanıtlamak üzere test edilir. 

Günlük kullanım güvenliği
 
Asecos güvenli depolama dolapları 
yürürlükte olan güvenlik yönetmeliklerinin 
şartlarına göre test edilir. Bağımsız bir 
kuruluş olan GS testlerinden aldığımız 
başarılı sonuçlar ürünlerimizin 31.12.2012 
itibariyle daha geniş GS test programı ile en 
yüksek kaliteye sahip olduğu ve yeterince 
sağlam olduğunu kanıtlar ve onaylar 
niteliktedir. 
 GS işareti sadece örneğin test edilen 
ürünler hasar görmeden 50.000 kez 
sürekli mekanik testten başarılı bir 
şekilde geçtiğinde verilir. Asecos güvenli 
depolama dolaplarının başarısı bu şekilde 
kanıtlanmıştır.

Devam eden kalite kontrol
 
Asecos Güvenli Saklama Dolapları'nın 
üretimi yetkili ve bağımsız bir test 
kuruluşunun gönüllü ve sürekli dış 
gözetimine tabidir. Önceden uyarı verilmek-
sizin mevcut üretim sürecindeki güvenli 
saklama dolaplarından numune alınır ve 
yanma odasında tekrar teste tabi tutulur.

Tüm süreçlerde güvenilir bir ortak
 
Asecos GmbH 2014 yılında edinmiş olduğu 
"üstün" güven ile "CrefoZert" onayını 
kazandı. Bu ödül lider derecelendirme 
şirketi Creditreform Hanau Leibrock KG. 
tarafından verildi.

Üstün kalite yönetimi
 
Sertifikalı kalite yönetim sistemimiz 
uluslararası ISO 9001 standardı ile 
uyumludur ve bu şekilde Asecos'un her alt 
sürecinin kalite açısından şirket felsefesi ve 
tüm faaliyetleri ile aynı doğrultuda olduğu 
kanıtlanır.

Havalandırma - iş yerinde koruma ve 
güvenlik
 
Asecos 20 yıldır tehlikeli malzeme ile 
çalışmaya yönelik havalandırma ekipmanları 
üretmektedir. 
 Tüm asecos tehlikeli malzeme işyerleri 
(tüm özel versiyonları dahil) Alman (örneğin 
DIN 12924 - 1) ve Avrupa standartları 
(örneğin EN 14175-3 Para. 5.4.4) uyarınca 
zaman içinde detaylı biçimde test edilmiştir.  
Ayrıca güvenli saklama dolaplarının 
havalandırması açısından asecos geniş çaplı, 
devamlı gelişen farklı çözümler sunar.
Tüm ürünleri ile asecos infraserv Höchst, 
IFI Institute for Industrial Aerodynamics, 
Tintschl Engineering ve benzeri şirketler 
tarafından mükemmel çözümler sağlamak 
amacıyla geliştirilen onaylı ürünlerin seri 
üretimine kadar desteklenmiştir.

Güvenebileceğiniz kanıtlanmış güvenlik

Ürünlerimizin kalite ve güvenliği tüm önde gelen sanayiler tarafından onaylanmış ve tanınmıştır. asecos 
tarafından Almanya'da kendi tesislerinde üretilen ürünler maksimum güvenlik ve kalite için sektörde çıtayı 
belirler.
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HAVA YALITIMI YANGINA  
DAYANIKLI LEVHALAR

DOLAP KARŞILAŞTIRMASI

Yangına Dayanıklılık 
 
 
 

Sertifikası (dakika)

Hukuki  
sonuçlar ve kişisel yükümlülük

Yangın Durumunda Risk

Yalıtım

DÜŞÜK     YOK

MAKSİMUM GÜVENLİK

ORTA

YALITIM YOK

YOK

UYGUN 
KISITLAMA YOK

GÜVENLİK YOK

UYGUN DEĞİL 
GÜVENLİK KAPLARI 

ZORUNLU

GENEL ÖZET

Yanıcı maddelerin saklanması
UYGUN 

TAVSİYE EDİLEN GÜVENLİK  
KAPLARI 

ÜÇÜNCÜ KURUM 
ONAYI 

(FM 6050, UL 1275, VS.)

ÇOK YÜKSEK 
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AGT - uygun kullanım
• Tek elle çift kapılı dolabı çalıştırma - sadece sağ kapının kolunu çekin
• sihirli bir şekilde sol kapı da açılır
• kap güvenli bir şekilde elde tutulabilir

Yaklaşık %20
Kapılar açıkken kanat kapılara sahip güvenli saklama dolaplarına göre 
dolap önünde daha fazla alan mevcut

Yaklaşık %90
Katlanır kapılar açıldığında tüm alanı görünür ve erişilebilir hale gelir

Bir Asecos yeniliği Q-PEGASUS

KAPI AÇIK EMNİYET SİSTEMİ - kullanıcı dostu ve güvenli
• kolay kapı emniyeti
• kapların rahat ve güvenli şekilde çıkarılmasını veya depolanmasını sağlar

Katlanır kapılar laboratuvarda alan kısıtlı ise en iyi çözümdür. Bu kapılarla 
kapılar tamamen açık olsa bile dolabın yanından geçebilirsiniz.  
Ayrıca katlanır kapılar tek elle de çalışabilir (S-PHOENIX Vol. 2-90) veya 
sensör dedektörü ile tam otomatik kapılar da mevcuttur (S-PHOENIX 
touchless-90). 
Güvenlik açısından en büyük avantajı taşırken kaplar her zaman 
iki elle tutulabilir.

Kaplar kaldırıldı veya depolandı mı?çalışma alanından ayrılabilirsiniz - dolap gerisini halleder!

TSA-her zaman kapalı kapılar
• kapılar otomatik olarak ve güvenli bir şekilde kapanır
• yaklaşık 60 saniye sonra kapıları otomatik kapatır.• kapanmadan önce görsel ve sesli sinyaller gönderilir
• kapıların açık bırakılması artık sorun değil!

Kanat kapılar - Katlanır Kapılar
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Tehlikeli maddeleri güvenli depolama
"Kimyasalların güvenli depolanması" yönergesinden alıntılar, 
versiyon 2011*

* "Kimyasalların güvenli depolanması" versiyon 11 yönergesinden alıntılar, tehlikeli maddelerin depolanması ile ilgili geçerli Avrupa normları ile yorumlanmış.

90 dakikalık ispatlanmış bir ateşe karşı direnç özelliğine sahip EN 
14470-1 uyarınca güvenlik dolapları, teknik duruma uygun olup, 
"Kimyasalların güvenli depolanması, versiyon 2011" yönergesinin 
madde 2.1 taleplerini yerine getirmektedir. Depolama ve çalışma 
ortamlarında depolanmak üzere kurulabilir ve işletilebilir.

Teknik hava çıkış bağlantısı çok külfetli / pahalı ise, asecos, hava dolaşımı 
filtre başlığı biçiminde eşdeğer bir alternatif sunmaktadır.

asecos güvenlik dolabını kullanarak elde edeceğiniz avantajlar:

ÌÌ Tehlikeli maddelerin, tehlikeli madde deposundan işyerine  
yapı içinde taşınmasının minimize edilmesi

ÌÌ işyerinde bulunan tüm tehlikeli maddeler  
iş bitiminden sonra temel olarak güvenlik dolaplarına depolanır

ÌÌ Tehlikeli maddelerin iş yerine her gün taşınmasının engellenmesi  
sayesinde iş zamanından verimli faydalanma

ÌÌ Bir güvenlik dolabında düzenli depolama sayesinde gerekli  
kaplara kolayca erişim

ÌÌ tehlikeli maddelerden, sadece işyerinde günlük olarak gerekli  
olan miktar kadar kullanılmaktadır

ÌÌ kalan tehlikeli maddeler, güvenlik dolabında merkezi ve güvenli bir şekilde 
depolanmıştır

ÌÌ çalışma mekânında tehlikeli maddelerin merkezi depolanması için güvenlik 
dolaplarının (tip 30 veya tip 90 – DIN EN 14470-1 / TRGS 510 ek 3) 
kullanılması sayesinde, minimum veya maksimum yangın koruması

ÌÌ tehlikeli maddelerin teknik olarak havalandırılmış güvenlik dolaplarında  
depolanması sayesinde, patlayıcı atmosferin engellenmesi

ÌÌ yatırımınızı maksimum güvenlikle koruyun

ÌÌ şirket ve işletme sorumluları için hasar durumunda hukuki  
güvenlik sağlar

ÌÌ kontrol edilmiş bir yangın korumasını garanti eder

ÌÌ patlamayı engeller

ÌÌ yangının büyümesini engeller

ÌÌ "etrafta duran" hazneler yüzünden koku oluşumunu engeller

ÌÌ personelin binayı terk etmesi  
, kurtarma ekiplerinin ve itfaiyenin boşaltma yapması  
ve söndürme tedbirleri için yeterince zaman sağlar

ÌÌ ihtiyaca göre kullanım ve kurulum bakımından esnektir

Taşıma ve çalışma süresi

Kullanıcı için güvenlik

EN 14470-1 uyarınca güvenlik dolapları

ÌÌ Tedarik noktalarında gerekli boru hatlarına  
kısa yollar

ÌÌ Bu sayede düşük kurulum ve kullanım maliyeti

ÌÌ Entegre gaz düşüklüğü göstergeleri sayesinde 
doğrudan işyerinde gaz stokunun denetlenmesi

ÌÌ EN 14470-2 uyarınca 90 dakikaya kadar yüksek yangın koruması

ÌÌ yanıcı sıvıların depolanması için güvenlik dolaplarındaki  
ile aynı güvenlik seviyesi

ÌÌ Değişken kullanımda esnek ve karmaşık olmayan uyarlama

ÌÌ Tüp stokunun daha iyi kontrolü

ÌÌ Düşük işletme içi nakliye giderleri

ÌÌ Daha az yedek tüp nedeniyle düşük tüp stoku

 ̛ Tedarik noktasına kadar yüksek maliyetli boru hattı ağı

 ̛ En azından yangına dayanıklı tipte ayırma noktaları  
(duvarlar ve kapılar)

 ̛ Kendiliğinden kapanan tipte kapılar

 ̛ En azından zor yanan zemin kaplaması

 ̛ Yeterli kapasitede, doğrudan açık havaya açılan havalandırma açıklıkları 
gerekir

 ̛ Mekânda yanıcı sıvılar için ayrıca depolama yoktur

 ̛ Tüketim yerlerinde yer tasarrufu

 ̛ Komple gaz stokunun merkezi denetimi

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ

Madde 1 Giriş’ten alıntı:

"Kimyasalların net bir şekilde 
sınıflandırılması ve depolanması, en 
üst düzey öneme sahiptir. Laboratuar-
lardaki çoğu iş kazası, kimyasalların yanlış 
depolanması yüzünden oluşuyor."

"Bu yönergenin genel hedefi, kimyasalların 
doğru bir şekilde depolanması ve 
kimyasalların neden olduğu risklerin 
mümkün olduğu kadar engellenmesini 
sağlamaktır."

Buradan, tehlikenin değerlendirilmesinin 
yanında, temel yükümlülükler ve genel 
veya ek koruma tedbirleri de ortaya çıkar.

TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER

• İkame ve minimize etme şartı
• Koruma tedbirlerinin sıralaması  

(TOP prensibi: teknik-kurumsal-kişisel)
• İşyeri sınır değerlerine uyulması, belirleme 

ve ölçüm.

Temel yükümlülüklerden, tehlikeli maddelerle yapılan işler sırasında ilgili genel koruma tedbir-
leri düzenlenir ve bunlar, tehlikeli maddelerin  
güvenli depolanmasını da kapsamaktadır.

DEPOLAMA TANIMI

Depolama, tehlikeli maddelerin daha sonra kullanılmak üzere muhafaza edilmesinin yanı sıra, 
nakliye, içeri ve dışarı depolama da dahil olmak üzere başka yere aktarılması demektir.

Depolama, örneğin başlamasını takip eden 24 saatlik süre veya takip eden iş günü içinde 
gerçekleşmezse, nakliye veya boşaltma için hazırlamayı da kapsamaktadır. 

Günlük ihtiyaçtan veya vardiyalık ihtiyaçtan fazlasının depolanmaması halinde 
izin verilmeyen depolama yapıldığı anlamına gelir.

"Kimyasalların güvenli depolanması, versiyon 2011" yönergesi –  
depolama ile ilgili en önemli temel talepler (eksik liste) 

• Ambalajlama ve işaretleme talepleri
• Hareket alanlarında (merdiven, kaçış ve kurtarma yolları) depolamayın
• ateş kaynağı yok
• 50 °C üzerinde ısınma yok
• sadece izin verilen, güvenilir haznelerde veya dolaplarda muhafaza edin
• davlumbazların altında depolanmamalıdır
• iyi havalandırma
• onaylı yangın söndürme tüplerini hazır tutun

YANICI SIVILAR

merkezi depolama  
(dış bölge veya depolama alanları)

EN 14470-2 uyarınca  
basınçlı gaz tüplerinin 
merkezi olmayan depolanması

Tüm gaz tüpleri temel olarak tehlikeli görülmelidir çünkü bunların 
içinde yüksek enerji depolanmıştır ve içerikleri yanıcı ve zehirli ola-
bilir. Genel olarak yanıcı sıvılardaki ile aynı temel gereklilikler geçerlidir.

asecos, EN 14470-2 uyarınca basınçlı gaz tüplerinin merkezi olma-
yan depolanması için uygun güvenlik dolapları sunmaktadır. Merkezi 
depolama ile kıyaslandığında şu avantajlar görünür:



12 13

YANICI OLMAYAN KİMYASALLARIN  
GÜVENLİ SAKLANMASI  
SL-LINE 
Aşındırıcı (korozif) kimyasalların saklanması 

C-LINE CS-CLASSIC/CF-CLASSIC 
Toksik, su kirletici ve hafif aşındırıcı (korozif) kimyasalların güvenli 
saklanması 

C-LINE CS-CLASSIC MultiRisk 
Toksik, su kirletici ve hafif aşındırıcı (korozif) kimyasalların bir dolapta 
güvenli saklanması
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Asit ve alkali dolabı 
SL-CLASSIC modeli SL.196.120.MV
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 12 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 30606-001-30608

Asit ve alkali dolabı 
SL-CLASSIC modeli SL.196.120.MV
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 8 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 30606-001-30607

Asit ve alkali dolabı 
SL-CLASSIC modeli SL.196.060.MH
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 6 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 30612-001-30615

Asit ve alkali dolabı 
SL-CLASSIC modeli SL.196.060.MH
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 4 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 30612-001-30614

Çekmece raf
çıkarılabilir plastik hazne ile  
yüksek kaliteli ve sağlam yapı 

Sipariş No 30609

Teknik bilgiler SL.196.120.MV SL.196.060.MH
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1197 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965
İç Ölçüler G x D x Y mm Bütün bölümler: 485 x 570 x 1869 üst: 485 x 570 x 914 

alt: 485 x 570 x 833
Kapılar açıkken derinlik mm 1153 1119
İç ekipman olmadan ağırlık kg 160 125
Tahliye havası DN 75 75
Hava değişikliği30 kez m³/h 16 8
Basınç farkı (Hava değişikliği30 kez) PA 56 40
Maksimum yük kg 300 300
Dağıtılmış yük kg/m² 240 444
Kapasite plastik hazne litre 11 11
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 25 25

SL-CLASSIC 120/60 cm

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı olmayan tehlikeli 
maddelerin güvenli ve onaylı depolaması 

• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Korozyona karşı yüksek koruma ve kolay temizlenme için saklama bölmesi 

dışına monte edilen güvenlik elemanları ile sağlam yapı
• Iki hermetik olarak ayrılmış saklama bölmesi
• Çelik levha dış gövde ve kapılar, açık gri (RAL 7035)
• Tek bir boşaltma hava girişi ile teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır 

entegre metal içermeyen kava kanalları
• Dolabın havalandırması için saklama bölmelerinin ayrı ayrı tahliye havası
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat kapı
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

Standart iç ekipman
• Çıkarılabilir plastik hazne ile çekmece raflar
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Asit ve alkali dolabı 
SL-CLASSIC-UB modeli SL.060.140.UB.3T
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 4 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 30616-001-30618

iç ekipman 2 x çıkarılabilir raf AbZ (panel/PP)
Sipariş No 30616-001-30617 

Asit ve alkali dolabı 
SL-CLASSIC-UB modeli SL.060.110.UB.2T
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 2 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 30619-001-30620

Asit ve alkali dolabı 
SL-CLASSIC-UB modeli SL.060.110.UB.2T
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 4 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 30619-001-30621

Asit ve alkali dolabı 
SL-CLASSIC-UB modeli SL.060.059.UB.T
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 2 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 30622-001-30625

iç ekipman 1 x çıkarılabilir raf AbZ (panel/PP)
Sipariş No 30622-001-30624 

dengeli – dolap kolay taşınabilir 
dolap güvenli şekilde sabitlenebilir – entegre kilit mekanizması 
esnek – farklı laboratuvar mobilyalarına göre yükseklik ayarı

Destekli tekerlekler (Y=30 mm)
çelikten yapılmış,  
RAL 7036 toz boyalı 

Sipariş No 30374
SL.060.140.UB.3T

Sipariş No 30362
SL.060.110.UB.2T 

Sipariş No 30478
SL.060.059.UB.T

Teknik bilgiler SL.060.140.UB.3T SL.060.110.UB.2T SL.060.059.UB.T
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1400 x 570 x 600 1100 x 570 x 600 590 x 570 x 600
İç Ölçüler G x D x Y mm sol: 489 x 531 x 562 

orta: 489 x 531 x 562 
sağ: 281 x 531 x 562

Bütün bölümler: 489 x 531 x 562 488 x 531 x 562

Kapılar açıkken derinlik mm 1094 1094 1112
İç ekipman olmadan ağırlık kg 80 60 40
Tahliye havası DN 50 50 50
Hava değişikliği30 kez m³/h 9 9 4
Basınç farkı (Hava değişikliği30 kez) PA 10 10 5
Maksimum yük kg 100 100 100
Dağıtılmış yük kg/m² 82 93 151
Kapasite çekmece raf litre 11 11 11

    

SL-CLASSIC-UB

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı olmayan tehlikeli 
maddelerin güvenli ve onaylı depolaması 

• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Korozyona karşı yüksek koruma ve kolay temizlenme için saklama bölmesi 

dışına monte edilen güvenlik elemanları ile sağlam yapı
• Iki ayrı saklama bölmesi (model SL.060.140.UB.3T ve model SL.060.110.

UB.2T)
• Çelik levha dış gövde ve kapılar, açık gri (RAL 7035)
• Tek bir boşaltma hava girişi ile teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır 

entegre metal içermeyen kava kanalları
• Dolabın havalandırması için saklama bölmelerinin ayrı ayrı tahliye havası 

Kanat kapı
• Kanat kapılar 135° açılabilir
• Kapılar ile silindir kilitleme ve kilit durumu göstergesi ile kilitlenebilir
 
Taşıma
• Isteğe bağlı olarak taban kaplamalı tekerlekler 

Standart iç ekipman
• Çıkarılabilir plastik hazne ile çekmece raflar
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Asit ve alkali dolabı 
SL-CLASSIC modeli SL.196.120.MV.WDC
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 8 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 32662-001-30607

Asit ve alkali dolabı 
SL-CLASSIC modeli SL.196.120.MV.WDC
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 12 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 32662-001-30608

Asit ve alkali dolabı 
SL-CLASSIC-UB modeli SL.080.110.UB.2TC
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 4 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 32659-001-30621

iç ekipman 2 x çıkarılabilir raf AbZ (panel/PP)
Sipariş No 32659-001-30620 

Asit ve alkali dolabı 
SL-CLASSIC-UB modeli SL.080.059.UB.TCR
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 2 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 32660-001-30625

iç ekipman 1 x çıkarılabilir raf AbZ (panel/PP)
Sipariş No 32660-001-30624 

Destekli tekerlekler (Y=30 mm)
çelikten yapılmış,  
RAL 7036 toz boyalı 

Sipariş No 30362
SL.080.110.UB.2TC

Sipariş No 30748
SL.080.059.UB.TCR

Çekmece raf
çıkarılabilir plastik hazne ile  
yüksek kaliteli ve sağlam yapı 

Sipariş No 30609
Tüm modeller

Teknik bilgiler SL.196.120.MV.WDC SL.080.110.UB.2TC SL.080.059.UB.TCR
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1200 x 605 x 1970 1100 x 570 x 800 590 x 570 x 800
İç Ölçüler G x D x Y mm 1075 x 565 x 1865 Bütün bölümler: 1000 x 530 x 760 490 x 530 x 760
Kapılar açıkken derinlik mm 1153 1094 1112
İç ekipman olmadan ağırlık kg 162 73 48
Tahliye havası DN 75 50 50
Basınç farkı (Hava değişikliği30 kez) PA 56 10 5
Hava değişikliği30 kez m³/h 16 9 6
Maksimum yük kg 300 100 100
Dağıtılmış yük kg/m² 240 98 157
Kapasite çekmece raf litre 11 11 11

    

SL-LINE - kapı kapama sistemi ile

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı olmayan tehlikeli 
maddelerin güvenli ve onaylı depolaması 

 
Fonksiyon / yapı
• Korozyona karşı yüksek koruma ve kolay temizlenme için saklama bölmesi 

dışına monte edilen güvenlik elemanları ile sağlam yapı
• Iki ayrı depolama bölmesi (SL.080.110.UB.2TC ve SL.196.120.MV.WDC 

modeli)
• Çelik levha dış gövde ve kapılar, açık gri (RAL 7035)
• Tek bir boşaltma hava girişi ile teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır 

entegre metal içermeyen kava kanalları
• Dolabın havalandırması için saklama bölmelerinin ayrı ayrı tahliye havası 

Kanat kapı
• Kapılar entegre kapı kapatıcı ile otomatik olarak kapanır
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

Standart iç ekipman
• Çıkarılabilir plastik hazne ile çekmece raflar
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ile
sirkülasyonlu hava filtre sistemi

Sirkülasyonlu hava filtreli güvenli saklama dolabı 
SLX-CLASSIC modeli SLX.230.120.MV
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 12 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 32936-001-30608

Sirkülasyonlu hava filtreli güvenli saklama dolabı 
SLX-CLASSIC modeli SLX.230.120.MV
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 8 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 32936-001-30607

Sirkülasyonlu hava filtreli güvenli saklama dolabı 
SLX-CLASSIC modeli SLX.230.060.MH
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 6 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 32939-001-30615

Sirkülasyonlu hava filtreli güvenli saklama dolabı 
SLX-CLASSIC modeli SLX.230.060.MH
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 4 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 32939-001-30614

Çok aşamalı, yüksek kapasiteli ve güçlü geniş bant geçiş filtresi, filtre 
geri dönüşüm ve uzun hizmet ömürleri nedeniyle çevre dostu

Aktif karbon yedek filtre
çok aşamalı filtre sistemi 

Sipariş No 32952
SLX.230.120.MV

Sipariş No 32953
SLX.230.060.MH

Çekmece raf
çıkarılabilir plastik hazne ile  
yüksek kaliteli ve sağlam yapı 

Sipariş No 30609

Dokunmatik panel ile 4.7” son teknoloji grafik ekranlı izleme elektro-
nikleri, tüm önemli izleme detaylarını

ile sirkülasyonlu
hava filtre sistemi

Teknik bilgiler SLX.230.120.MV SLX.230.060.MH
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1197 x 615 x 2300 600 x 615 x 2300
İç Ölçüler G x D x Y mm Bütün bölümler: 485 x 565 x 1865 Bütün bölümler: 485 x 565 x 914
İç ekipman olmadan ağırlık kg 195 152
Maksimum yük kg 200 200
Dağıtılmış yük kg/m² 204 363
Frekans Hz 50 50
Nominal voltaj V 230 230
Maks. akım tüketimi A 0.5 0.5
Çalışırken güç tüketimi W 120 120
Bekleme modunda güç tüketimi W 50 50

SLX-CLASSIC

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı olmayan tehlikeli 
maddelerin güvenli ve onaylı depolaması 

 
Dolap gövdesi
• CE uygunluğu
 
Fonksiyon / yapı
• Korozyona karşı yüksek koruma ve kolay temizlenme için saklama bölmesi 

dışına monte edilen güvenlik elemanları ile sağlam yapı
• Ayırma duvarı — iki farklı iç ekipman ile bir dolap
• Çelik levha dış gövde ve kapılar, açık gri (RAL 7035)
• Tek bir boşaltma hava girişi ile teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır 

entegre metal içermeyen kava kanalları
• Dolabın havalandırması için saklama bölmelerinin ayrı ayrı tahliye havası
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat kapı
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

Sirkülasyonlu hava filtre sistemi
• Çalışma alanına doğrudan kurulum için ideal - Çok düşük gürültü, sadece 

yaklaşık 39 dB (A)
• Çok aşamalı geniş bant filtre ile
• VDE onaylı izleme elektronikleri (tahliye ve filtre izleme) soğutma cihazı 

kablosu dahil
• Gerilimsiz alarm teması dahil optik ve akustik alarm
• Yenilikçi dokunmatik panel ile ekran
• Filtre doygunluğunun manüel kontrolü 

Standart iç ekipman
• Çıkarılabilir plastik hazne ile çekmece raflar
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Kimyasallar için dolap 
CS-CLASSIC modeli CS.195.105
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapılar açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x stan-
dart raf, 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac galvanizli)
Sipariş No 30495-041-30508
Sipariş No 30496-041-30508 (Açık gri, açık cam ile)
Sipariş No 30495-040-30508 (uyarı sarısı renginde)
Sipariş No 30496-040-30508 (uyarı sarısı renginde, açık cam ile)

Kimyasallar için dolap Kimyasallar için dolap 
CS-CLASSIC-G modeli CS.195.105.WDFW
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), cam açıklıklar ile kanat kapılar açık gri (RAL 7035), iç 
ekipman 4 x çıkarılabilir raf (çelik sac/polietilen toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30496-041-30516
Sipariş No 30495-041-30516 (Açık gri)
Sipariş No 30496-040-30516 (uyarı sarısı renginde, açık cam ile)
Sipariş No 30495-040-30516 (uyarı sarısı renginde)

Kimyasallar için dolap

Kimyasallar için dolap 
CS-CLASSIC modeli CS.110.105
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapılar uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç 
ekipman 2 x standart raf, 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac galvanizli)
Sipariş No 30492-040-30498
Sipariş No 30493-040-30498 (uyarı sarısı renginde, açık cam ile)
Sipariş No 30492-041-30498 (Açık gri)
Sipariş No 30493-041-30498 (Açık gri, açık cam ile)

Kimyasallar için dolap 
CS-CLASSIC modeli CS.110.105
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapılar uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç 
ekipman 2 x çıkarılabilir raf (çelik sac/polietilen toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30492-040-30506
Sipariş No 30493-040-30506 (uyarı sarısı renginde, açık cam ile)
Sipariş No 30492-041-30506 (Açık gri)
Sipariş No 30493-041-30506 (Açık gri, açık cam ile)

Teknik bilgiler CS.195.105(.WDFW)
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1055 x 520 x 1950
İç Ölçüler G x D x Y mm 996 x 493 x 1835
İç ekipman olmadan ağırlık kg 75
Maksimum yük kg 600
Dağıtılmış yük kg/m² 421
Hava değişikliği10 kez m³/h 9
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 2
Tahliye havası DN 75
Kapasite alt toplama haznesi litre 33
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 100

Kimyasallar için dolap 
CS-CLASSIC modeli CS.195.105
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapılar uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç 
ekipman 6 x çıkarılabilir raf (çelik sac/polietilen toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30495-040-30518
Sipariş No 30496-040-30518 (uyarı sarısı renginde, açık cam ile)
Sipariş No 30495-041-30518 (Açık gri)
Sipariş No 30496-041-30518 (Açık gri, açık cam ile)

Kimyasallar için dolap 
CS-CLASSIC-G modeli CS.110.105.WDFW
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), cam açıklıklar ile kanat kapılar açık gri (RAL 7035), iç 
ekipman 3 x çıkarılabilir raf (çelik sac/polietilen toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30493-041-30507
Sipariş No 30492-041-30507 (Açık gri)
Sipariş No 30492-040-30507 (uyarı sarısı renginde)
Sipariş No 30493-040-30507 (uyarı sarısı renginde, açık cam ile)

Kimyasallar için dolap

Mevcut renkler

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Teknik bilgiler CS.110.105(.WDFW)
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1055 x 520 x 1105
İç Ölçüler G x D x Y mm 996 x 493 x 990
İç ekipman olmadan ağırlık kg 48
Maksimum yük kg 400
Dağıtılmış yük kg/m² 279
Hava değişikliği10 kez m³/h 5
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 1
Tahliye havası DN 75
Kapasite çekmece raf litre 33
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 30

CS-CLASSIC(-G)

Çalışma alanında yanıcı olmayan kimyasal ve zehirli 
maddelerin güvenli ve onaylı depolaması 

 
Fonksiyon / yapı
• Sağlam yapı ve uzun ömürlü, gövde kaliteli boya kaplaması ile çelikten 

yapılmış
• Antrasit Gri dolap gövdesi (RAL 7016), uyarı sarısı (RAL 1004) veya açık 

gri kapı (RAL 7035)
• Kapıların altındaki havalandırma kanalları ile doğal havalandırma
• Dolap içinde kötü kokuları azaltma
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat kapı
• Ek ücret talep edilmeden isteğe bağlı olarak 5 renk daha temin edilebilir
• Cam panelli kapılar mevcuttur
• Kapılar silindir kilit ile kilitlenebilir (döndürme koluna entegre) 

Standart iç ekipman
• 2 veya 3 raf, delikli ek ve alt toplama haznesi
• çıkarılabilir plastik hazne ile 2, 3, 4 veya 6 çekmece raflar
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Kimyasallar için dolap 
CS-CLASSIC modeli CS.195.054
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapı uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç 
ekipman 3 x standart raf, 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac galvanizli)
Sipariş No 30561-040-30573
Sipariş No 30563-040-30573 (uyarı sarısı renginde, açık cam ile)
Sipariş No 30561-041-30573 (Açık gri)
Sipariş No 30563-041-30573 (Açık gri, açık cam ile)

Kimyasallar için dolap 
CS-CLASSIC-G modeli CS.195.054.WDFW
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), cam açıklıklar ile kanat kapılar açık gri (RAL 7035), iç 
ekipman 4 x çıkarılabilir raf (çelik sac/polietilen toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30563-041-30579
Sipariş No 30561-041-30579 (Açık gri)
Sipariş No 30563-040-30579 (uyarı sarısı renginde, açık cam ile)
Sipariş No 30561-040-30579 (uyarı sarısı renginde)

Kimyasallar için dolap

Kimyasallar için dolap 
CS-CLASSIC modeli CS.110.054
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapı uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç 
ekipman 2 x standart raf, 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac galvanizli)
Sipariş No 30557-040-30565
Sipariş No 30559-040-30565 (uyarı sarısı renginde, açık cam ile)
Sipariş No 30557-041-30565 (Açık gri)
Sipariş No 30559-041-30565 (Açık gri, açık cam ile)

Kimyasallar için dolap 
CS-CLASSIC modeli CS.110.054
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapı açık gri (RAL 7035), iç ekipman 
2 x çıkarılabilir raf (çelik sac/polietilen toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30557-041-30571
Sipariş No 30559-041-30571 (Açık gri, açık cam ile)
Sipariş No 30557-040-30571 (uyarı sarısı renginde)
Sipariş No 30559-040-30571 (uyarı sarısı renginde, açık cam ile)

Kimyasallar için dolap 
CS-CLASSIC modeli CS.195.054
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapı uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç 
ekipman 6 x çıkarılabilir raf (çelik sac/polietilen toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30561-040-30581
Sipariş No 30563-040-30581 (uyarı sarısı renginde, açık cam ile)
Sipariş No 30561-041-30581 (Açık gri)
Sipariş No 30563-041-30581 (Açık gri, açık cam ile)

Kimyasallar için dolap 
CS-CLASSIC-G modeli CS.110.054.WDFW
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), cam açıklıklar ile kanat kapılar uyarı sarısı renginde 
(RAL 1004), iç ekipman 3 x çıkarılabilir raf (çelik sac/polietilen toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30559-040-30572
Sipariş No 30557-040-30572 (uyarı sarısı renginde)
Sipariş No 30557-041-30572 (Açık gri)
Sipariş No 30559-041-30572 (Açık gri, açık cam ile)

Kimyasallar için dolap

Mevcut renkler

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Teknik bilgiler CS.195.054(.WDFW)
Dış Ölçüler G x D x Y mm 545 x 520 x 1950
İç Ölçüler G x D x Y mm 486 x 493 x 1835
İç ekipman olmadan ağırlık kg 51
Maksimum yük kg 600
Dağıtılmış yük kg/m² 786
Hava değişikliği10 kez m³/h 4
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 1
Tahliye havası DN 75
Kapasite alt toplama haznesi litre 22
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 50

Teknik bilgiler CS.110.054(.WDFW)
Dış Ölçüler G x D x Y mm 545 x 520 x 1105
İç Ölçüler G x D x Y mm 486 x 493 x 990
İç ekipman olmadan ağırlık kg 31
Maksimum yük kg 400
Dağıtılmış yük kg/m² 520
Hava değişikliği10 kez m³/h 2
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 1
Tahliye havası DN 75
Kapasite çekmece raf litre 11
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 30

CS-CLASSIC(-G)

Çalışma alanında yanıcı olmayan kimyasal ve zehirli 
maddelerin güvenli ve onaylı depolaması 

 
Fonksiyon / yapı
• Sağlam yapı ve uzun ömürlü, gövde kaliteli boya kaplaması ile çelikten 

yapılmış
• Antrasit Gri dolap gövdesi (RAL 7016), uyarı sarısı (RAL 1004) veya açık 

gri kapı (RAL 7035)
• Kapıların altındaki havalandırma kanalları ile doğal havalandırma
• Dolap içinde kötü kokuları azaltma
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat kapı
• Ek ücret talep edilmeden isteğe bağlı olarak 5 renk daha temin edilebilir
• Cam panelli kapılar mevcuttur
• Kapılar silindir kilit ile kilitlenebilir (döndürme koluna entegre) 

Standart iç ekipman
• 2 veya 3 raf, delikli ek ve alt toplama haznesi
• çıkarılabilir plastik hazne ile 2, 3, 4 veya 6 çekmece raflar
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Güvenlik yönleri ve Güvenlik denetim listesi için bkz: 
 
UZMANLIK BİLGİLERİ 
Yanıcı Maddelerin Güvenli Saklama Dolapları 
Karşılaştırması 
 
Günümüzde kolay tutuşabilir maddeler pek çok laboratuvar 
ve sanayi ortamında kullanılmaktadır. Bu materyallerin uygun 
şekilde saklanmaması insanlar ve yapılar için büyük risk oluşturur.
Çok çeşitli saklama dolapları bulunmakla birlikte, kullanıcılar kendi 
özel uygulamaları veya durumları için uygun ürünü seçmekte 
sıklıkla sorun yaşar. Bu broşürün amacı farklı standartların 
avantajlarının ve dezavantajlarının anlaşılmasını sağlamak ve daha 
güvenli bir işyeri için doğru kararın alınmasına yardımcı olmaktır. 
 
Ücretsiz broşür almak için info@asecos.com 
adresinden bizimle iletişime geçin!

YANICI VE YANICI OLMAYAN 
KİMYASALLARIN GÜVENLİ 
SAKLANMASI  
Güvenli saklama düzeyi - 30 dakika

 
BELİRTİLEN 
STANDARTLARLA 
UYUMLU OLARAK ONAYLI 
DOLAPLAR 
EN 14470-1 (Type 30) 
TR 14727 (Laboratuvar mobilyası) 
Ürün Güvenliği Yasası (GPSG) - GS işareti 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-30 modeli Q30.195.116
gövde rengi antrasit Gri, kanat kapılar uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 3 x stan-
dart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 31003-060-33637

Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-30 modeli Q30.195.116
gövde rengi antrasit Gri, kanat kapılar açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x alt 
toplama haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 31003-061-33637

Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-30 modeli Q30.195.086.WD
gövde rengi antrasit Gri, kanat kapı uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 3 x standart 
raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 31008-060-33624

Sipariş No 31008-061-33624 (Açık gri)

HIGHLIGHT

BÜYÜK DE-
POLAMA 
KAPASİTESİ
 
EN İYİ FİYAT 
PERFORMANS

Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-30 modeli Q30.195.056
gövde rengi antrasit Gri, kanat kapı uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 3 x standart 
raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 31002-060-33603

Sipariş No 31002-061-33603 (Açık gri)

Delikli ek (Y=60 mm)
Çelik levha, toz kaplı RAL 7035, alt 
toplama haznesi için  
 
 

Sipariş No 5555
Q30.195.056

Sipariş No 11165
Q30.195.086

Sipariş No 5536
Q30.195.116

Alt kapak 

Sipariş No 31923
Q30.195.056

Sipariş No 31924
Q30.195.086

Sipariş No 31925
Q30.195.116

Q-Mover
 
normal kapılardan geçirilerek 
dolapların 
 kolay taşınması için 

Sipariş No 30037Mevcut renkler

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Teknik bilgiler Q30.195.116 Q30.195.086.WD Q30.195.056
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1164 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947
İç Ölçüler G x D x Y mm 1050 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626
Kapılar açıkken derinlik mm 1153 1394 1094
İç ekipman olmadan ağırlık kg 240 195 146
Tahliye havası DN 75 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 9 6 4
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 10 10 10
Maksimum yük kg 600 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 445 568 816
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 75 75 75
Kapasite alt toplama haznesi litre 33 22 22

Taşıma tabanı
Giriş yüksekliği taşıma tabanı mm 90 90 90
Giriş genişliği taşıma tabanı mm 1012 788 412

Q-CLASSIC-30

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 30 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu, FM onayı
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Üç menteşeli kapı, çizilmeye dayanıklı boya kaplamalı kapı ön kısmı ile 

sağlam yapı
• Antrasit Gri Kabin gövdesi (SIM. RAL 7016), uyarı sarısı (RAL 1004) veya 

açık gri kapı (RAL 7035)
• (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları 

Kanat kapı
• Ek ücret talep edilmeden isteğe bağlı olarak 5 renk daha temin edilebilir
• Entegre termal açılma sistemi ile yangın durumunda otomatik olarak 

kapatma
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir)
 
Taşıma
• Çıkarılabilir, isteğe bağlı alt kapaklı entegre taşıma tabanı
• Alan içinde taşıma için isteğe bağlı Q-Mover 

Standart iç ekipman
• 3 Raflar, 1 alt toplama haznesi (Çelik toz boyalı)
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Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-30 modeli Q30.195.116
gövde rengi antrasit Gri, kanat kapılar uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 
6 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 31003-060-33649

Sipariş No 31003-061-33649 (Açık gri, 6 x çekmece (standart))

Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-30 modeli Q30.195.116
gövde rengi antrasit Gri, kanat kapılar açık gri (RAL 7035), iç ekipman 4 x çekmece (stan-
dart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 31003-061-33647

Sipariş No 31003-060-33647 (uyarı sarısı renginde, 4 x çekmece (standart))

HIGHLIGHT

BÜYÜK DE-
POLAMA 
KAPASİTESİ
 
EN İYİ FİYAT 
PERFORMANS

Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-30 modeli Q30.195.086.WD
gövde rengi antrasit Gri, kanat kapı uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 
4 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 31008-060-33627
Sipariş No 31008-061-33627 (Açık gri, 4 x çekmece (standart))
Sipariş No 31008-060-33629 (uyarı sarısı renginde, 6 x çekmece (standart))
Sipariş No 31008-061-33629 (Açık gri, 6 x çekmece (standart))

Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-30 modeli Q30.195.056
gövde rengi antrasit Gri, kanat kapı açık gri (RAL 7035), iç ekipman 6 x çekmece (standart) 
(çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 31002-061-33610
Sipariş No 31002-060-33610 (uyarı sarısı renginde, 6 x çekmece (standart))
Sipariş No 31002-061-33608 (Açık gri, 4 x çekmece (standart))
Sipariş No 31002-060-33608 (uyarı sarısı renginde, 4 x çekmece (standart))

Alt kapak 

Sipariş No 31923
Q30.195.056

Sipariş No 31924
Q30.195.086

Sipariş No 31925
Q30.195.116

Hazne hattı
PP'den yapılma, gri veya beyaz 

Sipariş No 10054
Q30.195.056

Sipariş No 18472
Q30.195.086

Sipariş No 27948
Q30.195.116

Mevcut renkler

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Teknik bilgiler Q30.195.116 Q30.195.086.WD Q30.195.056
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1164 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947
İç Ölçüler G x D x Y mm 1050 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626
Kapılar açıkken derinlik mm 1153 1394 1094
İç ekipman olmadan ağırlık kg 240 195 146
Tahliye havası DN 75 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 9 6 4
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 10 10 10
Maksimum yük kg 600 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 445 568 816
Çekmece kapasitesi litre 30 19 4

    

Taşıma tabanı
Giriş yüksekliği taşıma tabanı mm 90 90 90
Giriş genişliği taşıma tabanı mm 1012 788 412

Q-CLASSIC-30

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 30 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu, FM onayı
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Üç menteşeli kapı, çizilmeye dayanıklı boya kaplamalı kapı ön kısmı ile 

sağlam yapı
• Antrasit Gri Kabin gövdesi (SIM. RAL 7016), uyarı sarısı (RAL 1004) veya 

açık gri kapı (RAL 7035)
• (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları 

Kanat kapı
• Ek ücret talep edilmeden isteğe bağlı olarak 5 renk daha temin edilebilir
• Entegre termal açılma sistemi ile yangın durumunda otomatik olarak 

kapatma
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir)
 
Taşıma
• Çıkarılabilir, isteğe bağlı alt kapaklı entegre taşıma tabanı
• Alan içinde taşıma için isteğe bağlı Q-Mover 

Standart iç ekipman
• 4 ya da 6 çekmece (Çelik sac toz kaplama)
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Güvenli depolama kabini 
Q-DISPLAY-30 modeli Q30.195.086.WDFW
gövde rengi antrasit Gri,  açık gri (RAL 7035), iç ekipman 6 x çekmece (standart) (çelik sac 
toz boya kaplı/-)
Sipariş No 32781-061-33629

Sipariş No 32781-060-33629 (uyarı sarısı renginde)

Güvenli depolama kabini 
Q-DISPLAY-30 modeli Q30.195.086.WDFW
gövde rengi antrasit Gri,  açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama 
haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 32781-061-33624

Sipariş No 32781-060-33624 (uyarı sarısı renginde)

HIGHLIGHT

Güvenli depolama kabini 
Q-DISPLAY-30 modeli Q30.195.086.WDFW
gövde rengi antrasit Gri,  uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 4 x çekmece (stan-
dart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 32781-060-33627

Sipariş No 32781-061-33627 (Açık gri)

BÜYÜK DEPOLAMA BÜYÜK DEPOLAMA BÜYÜK DEPOLAMA 
KAPASİTESİKAPASİTESİKAPASİTESİ

SAKLANAN NESNELESAKLANAN NESNELESAKLANAN NESNELE---
RERERE

HIZLI GÖZ ATMAHIZLI GÖZ ATMAHIZLI GÖZ ATMAHIZLI GÖZ ATMAHIZLI GÖZ ATMAHIZLI GÖZ ATMA

Güvenli depolama kabini

Alt kapak 

Sipariş No 31924

Hazne hattı
PP'den yapılma, gri veya beyaz 

Sipariş No 27948

Teknik bilgiler Q30.195.086.WDFW
Dış Ölçüler G x D x Y mm 864 x 620 x 1947
İç Ölçüler G x D x Y mm 750 x 519 x 1626
Kapılar açıkken derinlik mm 1394
İç ekipman olmadan ağırlık kg 195
Tahliye havası DN 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 6
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 10
Maksimum yük kg 600
Dağıtılmış yük kg/m² 531
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 75
Kapasite alt toplama haznesi litre 22
Çekmece kapasitesi litre 19  

Taşıma tabanı
Giriş yüksekliği taşıma tabanı mm 90
Giriş genişliği taşıma tabanı mm 788

Q-DISPLAY-30

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 30 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Üç menteşeli kapı, çizilmeye dayanıklı boya kaplamalı kapı ön kısmı ile 

sağlam yapı
• Antrasit Gri dolap gövdesi (SIM. RAL 7016), Açık gri kapılar (RAL 7035)
• (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları 

Açık cam ile kanat kapı
• DIN EN 13501-2 uyarınca yangına dayanıklı EI 30 camlı kapı
• Zaman kazandırır, malzemeleri gereksiz şekilde arama gerekmez
• Tehlikeli maddeler kapı kapalı olduğunda görünür
• Mağazalar veya malzeme tedarik alanlarına kurulum için idealdir
• Entegre termal açılma sistemi ile yangın durumunda otomatik olarak 

kapatma
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir)
 
Taşıma
• Çıkarılabilir, isteğe bağlı alt kapaklı entegre taşıma tabanı
• Alan içinde taşıma için isteğe bağlı Q-Mover 

Standart iç ekipman
• 3 raf, 1 alt toplama haznesi (Çelik toz boyalı)
• 4 ya da 6 çekmece (Çelik sac toz kaplama)
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Emniyetli depolama alt dolap 
UB-S-30 modeli UB30.060.140.2S
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz boya kaplı/-), 
1 x standart delikli raf, 1 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz boya kaplı/-), 1 x standart 
delikli raf (paslanmaz çelik)
Sipariş No 30403-001-30404

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-T-30 modeli UB30.060.110.2T
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz 
boya kaplı/-)
Sipariş No 30445-001-30447

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-S-30 modeli UB30.060.110.S
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz boya kaplı/-), 
1 x standart delikli raf (paslanmaz çelik)
Sipariş No 30422-001-30423

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-S-30 modeli UB30.060.110.2S
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 2 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz boya kaplı/-), 
2 x standart delikli raf (paslanmaz çelik)
Sipariş No 30429-001-30430

dengeli – dolap kolay taşınabilir 
dolap güvenli şekilde sabitlenebilir – entegre kilit mekanizması 
esnek – farklı laboratuvar mobilyalarına göre yükseklik ayarı

Destekli tekerlekler (Y=30 mm)
çelikten yapılmış,  
RAL 7036 toz boyalı 

Sipariş No 30362
UB30.060.110.2S / UB30.060.110.2S / UB30.060.110.2T

Sipariş No 30374
UB30.060.140.2S

Teknik bilgiler UB30.060.140.2S UB30.060.110.2T UB30.060.110.S UB30.060.110.2S
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1279 x 452 x 502 979 x 452 x 502 979 x 452 x 502 979 x 452 x 502
İç Ölçüler G x D x Y mm 1402 x 574 x 600 1102 x 574 x 600 1102 x 574 x 600 1102 x 574 x 600
Kapılar açıkken derinlik mm 968 1058 968 968
İç ekipman olmadan ağırlık kg 230 120 180 180
Tahliye havası DN 50 50 50 50
Hava değişikliği10 kez m³/h 3 2 2 2
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 1 1 1 1
Maksimum yük kg 300 300 300 300
Dağıtılmış yük kg/m² 240 277 277 277
Çekmece kapasitesi litre 20.00/11.50 26.00 11.50/11.50
Kapasite alt toplama haznesi litre  22   

UB-LINE (30)

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 30 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Çelik levha dış gövde ve kapılar/çekmece, açık gri (RAL 7035)
• Teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır (DN 50) entegre kava kanalları 

Kanat kapı ve çekmece
• Kapılar ve çekmece en az çaba ile açılabilir
• Kanat kapılar 135° açılabilir
• Tüm bölmelere güvenli erişim, çekmece içi tamamen görünür
• Çekmecelerde standart olarak topraklama kablosuyla uyumludur, kelepçe 

ve kaynaklı hazne de dahildir
• Yangın durumunda kendiliğinden kapanan kapılar ve çekmeceler
• Kapı ve çekmeceler silindir kilitleme ve kilit durumu göstergesi ile 

kilitlenebilir
 
Taşıma
• Isteğe bağlı olarak taban kaplamalı tekerlekler 

Standart iç ekipman
• Kabine entegre hazne, yük kapasitesi 50 kg 

(çekmeceli dolap)
• Delikli ek ile alt toplama haznesi  

(kanat kapılı dolap)
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Güvenlik yönleri ve Güvenlik denetim listesi için bkz: 
 
UZMANLIK BİLGİLERİ 
Yanıcı Maddelerin Güvenli Saklama Dolapları 
Karşılaştırması 
 
Günümüzde kolay tutuşabilir maddeler pek çok laboratuvar 
ve sanayi ortamında kullanılmaktadır. Bu materyallerin uygun 
şekilde saklanmaması insanlar ve yapılar için büyük risk oluşturur.
Çok çeşitli saklama dolapları bulunmakla birlikte, kullanıcılar kendi 
özel uygulamaları veya durumları için uygun ürünü seçmekte 
sıklıkla sorun yaşar. Bu broşürün amacı farklı standartların 
avantajlarının ve dezavantajlarının anlaşılmasını sağlamak ve daha 
güvenli bir işyeri için doğru kararın alınmasına yardımcı olmaktır. 
 
Ücretsiz broşür almak için info@asecos.com 
adresinden bizimle iletişime geçin!

YANICI VE YANICI OLMAYAN 
KİMYASALLARIN GÜVENLİ 
SAKLANMASI  
Güvenli saklama düzeyi - 90 dakika

BELİRTİLEN 
STANDARTLARLA 
UYUMLU OLARAK ONAYLI 
DOLAPLAR 
EN 14470-1 (Type 90) 
TR 14727 (Laboratuvar mobilyası) 
Ürün Güvenliği Yasası (GPSG) - GS işareti 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-90 modeli Q90.195.120
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapılar uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç 
ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30001-040-33637

Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-90 modeli Q90.195.120
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapılar açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x stan-
dart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30001-041-33637

Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-90 modeli Q90.195.060
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapı uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç 
ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30072-040-33603

Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-90 modeli Q90.195.060
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapı açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x standart 
raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30072-041-33603

Mevcut renkler

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Delikli ek (Y=60 mm)
Çelik levha, toz kaplı RAL 7035, alt 
toplama haznesi için  
 
 

Sipariş No 5555
Q90.195.060

Sipariş No 5536
Q90.195.120

Alt kapak 

Sipariş No 30112
Q90.195.060

Sipariş No 30036
Q90.195.120

Q-Mover
 
normal kapılardan geçirilerek 
dolapların 
 kolay taşınması için 

Sipariş No 30037

Teknik bilgiler Q90.195.120 Q90.195.060
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
İç Ölçüler G x D x Y mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
İç ekipman olmadan ağırlık kg 424 265
Tahliye havası DN 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 9 4
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5 5
Maksimum yük kg 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 531 894
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 75 75
Kapasite alt toplama haznesi litre 33 22

Taşıma tabanı
Giriş yüksekliği taşıma tabanı mm 90 90
Giriş genişliği taşıma tabanı mm 1120 526

Q-CLASSIC-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu, FM onayı
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Üç menteşeli kapı, çizik ve darbeye dayanıklı yüzey, kolay temizlenme 

özelliği ile sağlam yapı
• Antrasit Gri dolap gövdesi (RAL 7016), uyarı sarısı (RAL 1004) veya açık gri 

kapı (RAL 7035)
• (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat kapı
• Konforlu kolay kullanım, kapılar herhangi bir konumda durabilir
• Ek ücret talep edilmeden isteğe bağlı olarak 5 renk daha temin edilebilir
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

ve kilitleme durumu göstergesi (kırmızı/yeşil)
 
Taşıma
• Çıkarılabilir, isteğe bağlı alt kapaklı entegre taşıma tabanı
• Alan içinde taşıma için isteğe bağlı Q-Mover 

Standart iç ekipman
• 3 Raflar, 1 alt toplama haznesi (Çelik toz boyalı)
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Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-90 modeli Q90.195.120
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapılar uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç 
ekipman 6 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30001-040-33649

Sipariş No 30001-041-33649 (Açık gri)

Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-90 modeli Q90.195.120
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapılar açık gri (RAL 7035), iç ekipman 
4 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30001-041-33647

Sipariş No 30001-040-33647 (uyarı sarısı renginde)

Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-90 modeli Q90.195.060
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapı uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç 
ekipman 6 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30072-040-33610

Sipariş No 30072-041-33610 (Açık gri)

Güvenli depolama kabini 
Q-CLASSIC-90 modeli Q90.195.060
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapı uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç 
ekipman 4 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30072-040-33608

Sipariş No 30072-041-33608 (Açık gri)

Mevcut renkler

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Hazne hattı
PP'den yapılma, gri veya beyaz 

Sipariş No 18472
Q90.195.060

Sipariş No 10054
Q90.195.120

Alt kapak 

Sipariş No 30112
Q90.195.060

Sipariş No 30036
Q90.195.120

Q-Mover
 
normal kapılardan geçirilerek 
dolapların 
 kolay taşınması için 

Sipariş No 30037

Teknik bilgiler Q90.195.120 Q90.195.060
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
İç Ölçüler G x D x Y mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
İç ekipman olmadan ağırlık kg 424 265
Tahliye havası DN 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 9 4
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5 5
Maksimum yük kg 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 531 894
Çekmece kapasitesi litre 30 4

   

Taşıma tabanı
Giriş yüksekliği taşıma tabanı mm 90 90
Giriş genişliği taşıma tabanı mm 1120 526

Q-CLASSIC-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu, FM onayı
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Üç menteşeli kapı, çizik ve darbeye dayanıklı yüzey, kolay temizlenme 

özelliği ile sağlam yapı
• Antrasit Gri dolap gövdesi (RAL 7016), uyarı sarısı (RAL 1004) veya açık gri 

kapı (RAL 7035)
• (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat kapı
• Konforlu kolay kullanım, kapılar herhangi bir konumda durabilir
• Ek ücret talep edilmeden isteğe bağlı olarak 5 renk daha temin edilebilir
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

ve kilitleme durumu göstergesi (kırmızı/yeşil)
 
Taşıma
• Çıkarılabilir, isteğe bağlı alt kapaklı entegre taşıma tabanı
• Alan içinde taşıma için isteğe bağlı Q-Mover 

Standart iç ekipman
• 4 ya da 6 çekmece (Çelik sac toz kaplama)
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Mevcut renkler

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

  

Güvenli depolama kabini 
Q-PEGASUS-90 modeli Q90.195.120.WDAC
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapılar uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç 
ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30002-040-33637

Güvenli depolama kabini 
Q-PEGASUS-90 modeli Q90.195.120.WDAC
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapılar açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x stan-
dart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30002-041-33637

Güvenli depolama kabini 
Q-PEGASUS-90 modeli Q90.195.060.WDAC
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapı uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç 
ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30074-040-33603

Güvenli depolama kabini 
Q-PEGASUS-90 modeli Q90.195.060.WDAC
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapı açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x standart 
raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30074-041-33603

Delikli ek (Y=60 mm)
Çelik levha, toz kaplı RAL 7035, alt 
toplama haznesi için  
 
 

Sipariş No 5555
Q90.195.060

Sipariş No 5536
Q90.195.120

Alt kapak 

Sipariş No 30112
Q90.195.060

Sipariş No 30036
Q90.195.120

Q-Mover
 
normal kapılardan geçirilerek 
dolapların 
 kolay taşınması için 

Sipariş No 30037

Teknik bilgiler Q90.195.120.WDAC Q90.195.060.WDAC
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
İç Ölçüler G x D x Y mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
İç ekipman olmadan ağırlık kg 424 265
Tahliye havası DN 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 9 4
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5 5
Maksimum yük kg 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 531 894
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 75 75
Kapasite alt toplama haznesi litre 33 22

Taşıma tabanı
Giriş yüksekliği taşıma tabanı mm 90 90
Giriş genişliği taşıma tabanı mm 1120 526

Q-PEGASUS-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Üç menteşeli kapı, çizik ve darbeye dayanıklı yüzey, kolay temizlenme 

özelliği ile sağlam yapı
• Antrasit Gri dolap gövdesi (RAL 7016), uyarı sarısı (RAL 1004) veya açık gri 

kapı (RAL 7035)
• (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat kapı
• Tek elle çift kapı dolabı (AGT) çalıştırma
• Kapı açık emniyet sistemi ile saklama kaplarını uygun ve güvenli kaldırma 

imkanı
• Otomatik kapı (TSA) kapanma kapılar kapandıktan yaklaşık 60 saniye sonra 

kapıları açar, kapanmadan önce görsel ve akustik sinyaller gönderilir
• Ek ücret talep edilmeden isteğe bağlı olarak 5 renk daha temin edilebilir
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

ve kilitleme durumu göstergesi (kırmızı/yeşil)
 
Taşıma
• Çıkarılabilir, isteğe bağlı alt kapaklı entegre taşıma tabanı
• Alan içinde taşıma için isteğe bağlı Q-Mover 

Standart iç ekipman
• 3 Raflar, 1 alt toplama haznesi (Çelik toz boyalı)
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Mevcut renkler

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

  

Güvenli depolama kabini 
Q-PEGASUS-90 modeli Q90.195.120.WDAC
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapılar uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç 
ekipman 6 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30002-040-33649

Sipariş No 30002-041-33649 (Açık gri)

Güvenli depolama kabini 
Q-PEGASUS-90 modeli Q90.195.120.WDAC
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapılar açık gri (RAL 7035), iç ekipman 
4 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30002-041-33647

Sipariş No 30002-040-33647 (uyarı sarısı renginde)

Güvenli depolama kabini 
Q-PEGASUS-90 modeli Q90.195.060.WDAC
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapı uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç 
ekipman 6 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30074-040-33610

Sipariş No 30074-041-33610 (Açık gri)

Güvenli depolama kabini 
Q-PEGASUS-90 modeli Q90.195.060.WDAC
gövde rengi antrasit Gri (RAL 7016), kanat kapı açık gri (RAL 7035), iç ekipman 
4 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30074-041-33608

Sipariş No 30072-040-33608 (uyarı sarısı renginde)

Hazne hattı
PP'den yapılma, gri veya beyaz 

Sipariş No 18472
Q90.195.060

Sipariş No 10054
Q90.195.120

Alt kapak 

Sipariş No 30112
Q90.195.060

Sipariş No 30036
Q90.195.120

Q-Mover
 
normal kapılardan geçirilerek 
dolapların 
 kolay taşınması için 

Sipariş No 30037

Teknik bilgiler Q90.195.120.WDAC Q90.195.060.WDAC
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
İç Ölçüler G x D x Y mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
İç ekipman olmadan ağırlık kg 424 265
Tahliye havası DN 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 9 4
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5 5
Maksimum yük kg 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 531 894
Çekmece kapasitesi litre 30 4

   

Taşıma tabanı
Giriş yüksekliği taşıma tabanı mm 90 90
Giriş genişliği taşıma tabanı mm 1120 526

Q-PEGASUS-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu, FM onayı
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Üç menteşeli kapı, çizik ve darbeye dayanıklı yüzey, kolay temizlenme 

özelliği ile sağlam yapı
• Antrasit Gri dolap gövdesi (RAL 7016), uyarı sarısı (RAL 1004) veya açık gri 

kapı (RAL 7035)
• (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat kapı
• Konforlu kolay kullanım, kapılar herhangi bir konumda durabilir
• Ek ücret talep edilmeden isteğe bağlı olarak 5 renk daha temin edilebilir
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

ve kilitleme durumu göstergesi (kırmızı/yeşil)
 
Taşıma
• Çıkarılabilir, isteğe bağlı alt kapaklı entegre taşıma tabanı
• Alan içinde taşıma için isteğe bağlı Q-Mover 

Standart iç ekipman
• 4 ya da 6 çekmece (Çelik sac toz kaplama)
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Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.196.120
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik 
sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30115-002-33717

Sipariş No 30116-002-33717 (kapı açık emniyet sistemi)

Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.196.120
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30115-001-33717

Sipariş No 30116-001-33717 (kapı açık emniyet sistemi)

Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.196.060
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30227-001-33661

Sipariş No 30228-001-33661 (kapı açık emniyet sistemi)

Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.196.060
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik 
sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30227-002-33661

Sipariş No 30228-002-33661 (kapı açık emniyet sistemi)

Delikli ek (Y=60 mm)
Çelik levha, toz kaplı RAL 7035, alt 
toplama haznesi için  
 
 

Sipariş No 5536
S90.196.120.WDAS

Delikli ek (Y=60 mm)
Çelik levha, toz kaplı RAL 7035, alt 
toplama haznesi için  
 
 

Sipariş No 5555
S90.196.060.WDAS

Teknik bilgiler S90.196.120(.WDAS) S90.196.060(.WDAS)
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
İç Ölçüler G x D x Y mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
İç ekipman olmadan ağırlık kg 420 260
Tahliye havası DN 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 10 4
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5 5
Maksimum yük kg 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 528 893
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 75 75
Kapasite alt toplama haznesi litre 33 22

S-CLASSIC-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Korozyona karşı yüksek koruma ve kolay temizlenme için saklama bölmesi 

dışına monte edilen güvenlik elemanları ile sağlam yapı
• Dış gövde ve kapılarda sarı (RAL 1004) veya açık gri (RAL 7035) uyarı
• (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat kapı
• Kapı açık emniyet sistemi (opsiyonel), saklama kaplarını uygun ve güvenli 

kaldırma imkanı
• Entegre termal açılma sistemi ile yangın durumunda otomatik olarak 

kapatma
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

Standart iç ekipman
• 3 Raflar, 1 alt toplama haznesi (Çelik toz boyalı)
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Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.196.120.WDAS
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 4 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30116-002-33724

Sipariş No 30116-001-33724 (Açık gri)

Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.196.120.WDAS
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 6 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30116-001-33726

Sipariş No 30116-002-33726 (uyarı sarısı renginde)

Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.196.060.WDAS
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 4 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30228-001-33681

Sipariş No 30228-002-33681 (uyarı sarısı renginde)

Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.196.060.WDAS
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 6 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30228-002-33683

Sipariş No 30228-001-33683 (Açık gri)

Hazne hattı
PP'den yapılma, gri veya beyaz 

Sipariş No 10054
S90.196.120.WDAS

Sipariş No 18472
S90.196.060.WDAS

Teknik bilgiler S90.196.120.WDAS S90.196.060.WDAS
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
İç Ölçüler G x D x Y mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
İç ekipman olmadan ağırlık kg 420 260
Tahliye havası DN 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 10 4
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5 5
Maksimum yük kg 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 528 893
Çekmece kapasitesi litre 30 4

   

S-CLASSIC-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Korozyona karşı yüksek koruma ve kolay temizlenme için saklama bölmesi 

dışına monte edilen güvenlik elemanları ile sağlam yapı
• Dış gövde ve kapılarda sarı (RAL 1004) veya açık gri (RAL 7035) uyarı
• (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat kapı
• Kapı açık emniyet sistemi (opsiyonel), saklama kaplarını uygun ve güvenli 

kaldırma imkanı
• Entegre termal açılma sistemi ile yangın durumunda otomatik olarak 

kapatma
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

Standart iç ekipman
• 4 ya da 6 çekmece (Çelik sac toz kaplama)
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Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.129.120
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 2 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik 
sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30121-002-33746

Sipariş No 30122-002-33746 (kapı açık emniyet sistemi)

Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.129.120
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 2 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30121-001-33746

Sipariş No 30122-001-33746 (kapı açık emniyet sistemi)

Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.129.060
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 2 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30238-001-33737

Sipariş No 30239-001-33737 (kapı açık emniyet sistemi)

Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.129.060
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 2 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik 
sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30238-002-33737

Sipariş No 30239-002-33737 (kapı açık emniyet sistemi)

Delikli ek (Y=60 mm)
Çelik levha, toz kaplı RAL 7035, alt 
toplama haznesi için  
 
 

Sipariş No 5536
S90.129.120(.WDAS)

Delikli ek (Y=60 mm)
Çelik levha, toz kaplı RAL 7035, alt 
toplama haznesi için  
 
 

Sipariş No 5555
S90.129.060(.WDAS)

Teknik bilgiler S90.129.120(.WDAS) S90.129.060(.WDAS)
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1196 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298
İç Ölçüler G x D x Y mm 1050 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072
İç ekipman olmadan ağırlık kg 270 170
Tahliye havası DN 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 6 3
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5 5
Maksimum yük kg 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 450 799
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 75 75
Kapasite alt toplama haznesi litre 33 22

S-CLASSIC-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Korozyona karşı yüksek koruma ve kolay temizlenme için saklama bölmesi 

dışına monte edilen güvenlik elemanları ile sağlam yapı
• Dış gövde ve kapılarda sarı (RAL 1004) veya açık gri (RAL 7035) uyarı
• (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat kapı
• Kapı açık emniyet sistemi (opsiyonel), saklama kaplarını uygun ve güvenli 

kaldırma imkanı
• Entegre termal açılma sistemi ile yangın durumunda otomatik olarak 

kapatma
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

Standart iç ekipman
• 2 Raflar, 1 alt toplama haznesi (Çelik toz boyalı)



52 53

  

Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.129.120.WDAS
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30122-001-33754

Sipariş No 30122-002-33754 (uyarı sarısı renginde)

Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.129.120.WDAS
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 2 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30122-002-33753

Sipariş No 30122-001-33753 (Açık gri)

Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.129.060.WDAS
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 3 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30239-002-33741

Sipariş No 30239-001-33741 (Açık gri)

Güvenli depolama kabini 
S-CLASSIC-90 modeli S90.129.060.WDAS
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 2 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30239-001-33740

Sipariş No 30239-002-33740 (uyarı sarısı renginde)

Hazne hattı
PP'den yapılma, gri veya beyaz 

Sipariş No 10054
S90.129.060.WDAS

Sipariş No 18472
S90.196.060.WDAS

Teknik bilgiler S90.129.120.WDAS S90.129.060.WDAS
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1196 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298
İç Ölçüler G x D x Y mm 1050 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072
İç ekipman olmadan ağırlık kg 270 170
Tahliye havası DN 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 6 3
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5 5
Maksimum yük kg 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 450 799
Çekmece kapasitesi litre 30 4

   

S-CLASSIC-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Korozyona karşı yüksek koruma ve kolay temizlenme için saklama bölmesi 

dışına monte edilen güvenlik elemanları ile sağlam yapı
• Dış gövde ve kapılarda sarı (RAL 1004) veya açık gri (RAL 7035) uyarı
• (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat kapı
• Kapı açık emniyet sistemi (opsiyonel), saklama kaplarını uygun ve güvenli 

kaldırma imkanı
• Entegre termal açılma sistemi ile yangın durumunda otomatik olarak 

kapatma
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

Standart iç ekipman
• 2 ya da 3 çekmece (Çelik sac toz kaplama)
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Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX-90 modeli S90.196.120.FDAS
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30118-001-33717

Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX-90 modeli S90.196.120.FDAS
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik 
sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30118-002-33717

Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX-90 modeli S90.196.060.FDAS
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30233-001-33661

Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX-90 modeli S90.196.060.FDAS
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik 
sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30233-002-33661

Delikli ek (Y=60 mm)
Çelik levha, toz kaplı RAL 7035, alt 
toplama haznesi için  
 
 

Sipariş No 5536
S90.196.120.FDAS

Delikli ek (Y=60 mm)
Çelik levha, toz kaplı RAL 7035, alt 
toplama haznesi için  
 
 

Sipariş No 5555
S90.196.060.FDAS

Teknik bilgiler S90.196.120.FDAS S90.196.060.FDAS
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
İç Ölçüler G x D x Y mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
İç ekipman olmadan ağırlık kg 420 260
Tahliye havası DN 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 10 4
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5 5
Maksimum yük kg 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 528 893
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 75 75
Kapasite alt toplama haznesi litre 33 22

S-PHOENIX-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Korozyona karşı yüksek koruma ve kolay temizlenme için saklama bölmesi 

dışına monte edilen güvenlik elemanları ile sağlam yapı
• Dış gövde ve kapılarda sarı (RAL 1004) veya açık gri (RAL 7035) uyarı
• (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Katlanır Kapı
• Kapı açık emniyet sistemi ile saklama kaplarını uygun ve güvenli kaldırma 

imkanı
• Kapılar açıkken dolap önünde daha az alan gereksinimi ile alan tasarruflu 

katlanır kapılar.
• Entegre termal açılma sistemi ile yangın durumunda otomatik olarak 

kapatma
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

Standart iç ekipman
• 3 Raflar, 1 alt toplama haznesi (Çelik toz boyalı)
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Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX-90 modeli S90.196.120.FDAS
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 4 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30118-001-33724

Sipariş No 30118-002-33724 (uyarı sarısı renginde)

Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX-90 modeli S90.196.120.FDAS
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 6 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30118-002-33726

Sipariş No 30118-001-33726 (Açık gri)

Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX-90 modeli S90.196.060.FDAS
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 4 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30233-001-33681

Sipariş No 30233-002-33681 (uyarı sarısı renginde)

Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX-90 modeli S90.196.060.FDAS
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 6 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30233-002-33683

Sipariş No 30233-001-33683 (Açık gri)

Hazne hattı
PP'den yapılma, gri veya beyaz 

Sipariş No 10054
S90.196.120.FDAS

Sipariş No 18472
S90.196.060.FDAS

Teknik bilgiler S90.196.120.FDAS S90.196.060.FDAS
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
İç Ölçüler G x D x Y mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
İç ekipman olmadan ağırlık kg 420 260
Tahliye havası DN 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 10 4
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5 5
Maksimum yük kg 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 528 893
Çekmece kapasitesi litre 30 4

   

S-PHOENIX-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Korozyona karşı yüksek koruma ve kolay temizlenme için saklama bölmesi 

dışına monte edilen güvenlik elemanları ile sağlam yapı
• Dış gövde ve kapılarda sarı (RAL 1004) veya açık gri (RAL 7035) uyarı
• (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Katlanır Kapı
• Kapı açık emniyet sistemi ile saklama kaplarını uygun ve güvenli kaldırma 

imkanı
• Kapılar açıkken dolap önünde daha az alan gereksinimi ile alan tasarruflu 

katlanır kapılar.
• Entegre termal açılma sistemi ile yangın durumunda otomatik olarak 

kapatma
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

Standart iç ekipman
• 4 ya da 6 çekmece (Çelik sac toz kaplama)
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Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX Vol.2-90 modeli S90.196.120.FDAC
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30119-001-33717

Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX Vol.2-90 modeli S90.196.120.FDAC
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik 
sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30119-002-33717

Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX Vol.2-90 modeli S90.196.060.FDAC
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30235-001-33661

Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX Vol.2-90 modeli S90.196.060.FDAC
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik 
sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30235-002-33661

Delikli ek (Y=60 mm)
Çelik levha, toz kaplı RAL 7035, alt 
toplama haznesi için  
 
 

Sipariş No 5536
S90.196.120.FDAC

Delikli ek (Y=60 mm)
Çelik levha, toz kaplı RAL 7035, alt 
toplama haznesi için  
 
 

Sipariş No 5555
S90.196.060.FDAC

Teknik bilgiler S90.196.120.FDAC S90.196.060.FDAC
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
İç Ölçüler G x D x Y mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
İç ekipman olmadan ağırlık kg 420 260
Tahliye havası DN 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 10 4
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5 5
Maksimum yük kg 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 528 893
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 75 75
Kapasite alt toplama haznesi litre 33 22

S-PHOENIX Vol. 2-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Korozyona karşı yüksek koruma ve kolay temizlenme için saklama bölmesi 

dışına monte edilen güvenlik elemanları ile sağlam yapı
• Dış gövde ve kapılarda sarı (RAL 1004) veya açık gri (RAL 7035) uyarı
• (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Katlanır Kapı
• Tek elle çift kapı dolabı (AGT) çalıştırma
• Kapı açık emniyet sistemi ile saklama kaplarını uygun ve güvenli kaldırma 

imkanı
• Otomatik kapı (TSA) kapanma kapılar kapandıktan yaklaşık 60 saniye sonra 

kapıları açar, kapanmadan önce görsel ve akustik sinyaller gönderilir
• Kapılar açıkken dolap önünde daha az alan gereksinimi ile alan tasarruflu 

katlanır kapılar.
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

Standart iç ekipman
• 3 Raflar, 1 alt toplama haznesi (Çelik toz boyalı)
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Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX Vol.2-90 modeli S90.196.120.FDAC
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 6 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30119-001-33726

Sipariş No 30119-002-33726 (uyarı sarısı renginde)

Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX Vol.2-90 modeli S90.196.120.FDAC
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 4 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30119-002-33724

Sipariş No 30119-001-33724 (Açık gri)

Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX Vol.2-90 modeli S90.196.060.FDAC
uyarı sarısı renginde (RAL 1004), iç ekipman 6 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya 
kaplı/-)
Sipariş No 30235-002-33683

Sipariş No 30235-001-33683 (Açık gri)

Güvenli depolama kabini 
S-PHOENIX Vol.2-90 modeli S90.196.060.FDAC
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 4 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30235-001-33681

Sipariş No 30235-002-33681 (uyarı sarısı renginde)

Hazne hattı
PP'den yapılma, gri veya beyaz 

Sipariş No 10054
S90.196.120.FDAC

Sipariş No 18472
S90.196.060.FDAC

Teknik bilgiler S90.196.120.FDAC S90.196.060.FDAC
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
İç Ölçüler G x D x Y mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
İç ekipman olmadan ağırlık kg 420 260
Tahliye havası DN 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 10 4
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5 5
Maksimum yük kg 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 528 893
Kapasite alt toplama haznesi litre 30 4

   

S-PHOENIX Vol. 2-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Korozyona karşı yüksek koruma ve kolay temizlenme için saklama bölmesi 

dışına monte edilen güvenlik elemanları ile sağlam yapı
• Dış gövde ve kapılarda sarı (RAL 1004) veya açık gri (RAL 7035) uyarı
• (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Katlanır Kapı
• Kapı açık emniyet sistemi ile saklama kaplarını uygun ve güvenli kaldırma 

imkanı
• Otomatik kapı (TSA) kapanma kapılar kapandıktan yaklaşık 60 saniye sonra 

kapıları açar, kapanmadan önce görsel ve akustik sinyaller gönderilir
• Kapılar açıkken dolap önünde daha az alan gereksinimi ile alan tasarruflu 

katlanır kapılar.
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

Standart iç ekipman
• 4 ya da 6 çekmece (Çelik sac toz kaplama)
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Sol bölme

  

Sağ bölme

Kombi Güvenli Saklama Dolabı 
K-PHOENIX-90 modeli K90.196.120.MF.FWAS
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama 
haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-) (melamin / PP)
Sipariş No 30333-001-33838

Kombi Güvenli Saklama Dolabı 
K-PHOENIX-90 modeli K90.196.120.MF.FWAS
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 6 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-) 
(melamin / PP)
Sipariş No 30333-001-33839

Teknik bilgiler K90.196.120.MF.FWAS
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1197 x 617 x 1969
İç Ölçüler G x D x Y mm sol: 450 x 522 x 1742 

sağ üst: 491 x 542 x 862 
sağ alt: 491 x 542 x 862

Kapılar açıkken derinlik mm 1178
İç ekipman olmadan ağırlık kg 515
Tahliye havası DN 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 9
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 75.00
Kapasite alt toplama haznesi litre 22
Kapasite çekmece raf litre 11
Çekmece kapasitesi litre 4

Kombi Güvenli Saklama Dolabı 
K-PHOENIX Vol.2-90 modeli K90.196.120.MF.FWAC
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 3 x standart raf, 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama 
haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-) (melamin / PP)
Sipariş No 30334-001-33838

Kombi Güvenli Saklama Dolabı 
K-PHOENIX Vol.2-90 modeli K90.196.120.MF.FWAC
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 6 x çekmece (standart) (çelik sac toz boya kaplı/-) 
(melamin / PP)
Sipariş No 30334-001-33839

Sol bölme

  

Sağ bölme

Teknik bilgiler K90.196.120.MF.FWAC
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1197 x 617 x 1969
İç Ölçüler G x D x Y mm sol: 450 x 524 x 1742 

sağ üst: 491 x 542 x 862 
sağ alt: 491 x 542 x 862

Kapılar açıkken derinlik mm 1178
İç ekipman olmadan ağırlık kg 515
Tahliye havası DN 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 9
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 75.00
Kapasite alt toplama haznesi litre 22
Kapasite çekmece raf litre 11
Çekmece kapasitesi litre 4

K-PHOENIX-90 / K-PHOENIX Vol. 2-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Korozyona karşı yüksek koruma ve kolay temizlenme için saklama bölmesi 

dışına monte edilen güvenlik elemanları ile sağlam yapı
• Ikisi bir arada — tek bir kabinde yanıcı sıvı ve zararlı kimyasalların 

depolaması
• Çelik levha dış gövde ve kapılar, açık gri (RAL 7035)
• Tek bir boşaltma hava girişi ile (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya 

hazır entegre kava kanalları
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat ve katlanır kapı
• Standart kapı açık emniyet sistemi (sol bölme), kapılar herhangi bir 

konumda (sağ bölme) durur, saklama kaplarını uygun ve güvenli kaldırma 
imkanı

• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, kilitleme sistemine entegre edilebilir (sol 
bölme) 

Standart iç ekipman
• Sol bölme.: 3 raf, 1 delikli ek, 1 alt toplama haznesi (çelik sac toz kaplı) ya 

da 6 çekmece (çelik sac toz kapli)
• Sağ bölme.: 4 ya da 6 çekmeceli raf (PP)

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Korozyona karşı yüksek koruma ve kolay temizlenme için saklama bölmesi 

dışına monte edilen güvenlik elemanları ile sağlam yapı
• Ikisi bir arada — tek bir kabinde yanıcı sıvı ve zararlı kimyasalların 

depolaması
• Çelik levha dış gövde ve kapılar, açık gri (RAL 7035)
• Tek bir boşaltma hava girişi ile (DN 75) teknik egzoz sistemi için bağlantıya 

hazır entegre kava kanalları
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat ve katlanır kapı
• Standart kapı açık emniyet sistemi (sol bölme), kapılar herhangi bir 

konumda (sağ bölme) durur, saklama kaplarını uygun ve güvenli kaldırma 
imkanı

• Seri otomatik kapı (TSA) kapanma kapılar kapandıktan yaklaşık 60 saniye 
sonra kapıları açar, kapanmadan önce görsel ve akustik sinyaller gönderilir 
(sol bölme)

• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, kilitleme sistemine entegre edilebilir (sol 
bölme) 

Standart iç ekipman
• Sol bölme.: 3 raf, 1 delikli ek, 1 alt toplama haznesi (çelik sac toz kaplı) ya 

da 6 çekmece (çelik sac toz kapli)
• Sağ bölme.: 4 ya da 6 çekmeceli raf (PP)
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Sol bölme

  
Sağ bölme

Kombi Güvenli Saklama Dolabı 
K-UB-90 modeli K90.060.140.050.UB.3T
Derinlik 502 mm, açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama 
haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-), 1 x çıkartılabilir raf (melamin / PP)
Sipariş No 30377-001-33846

iç ekipman 1 x standart delikli raf, 1 x standart alt toplama haznesi (çelik sac toz boya 
kaplı/-), 2 x çıkartılabilir raf (melamin / PP)
Sipariş No 30377-001-33847 

Kombi Güvenli Saklama Dolabı 
K-UB-90 modeli K90.060.140.050.UB.ST
Derinlik 502 mm, açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz 
boya kaplı/-), 2 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 30370-001-30372

iç ekipman 1 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz boya kaplı/-), 1 x çıkarılabilir raf AbZ 
(panel/PP)
Sipariş No 30370-001-30371 

Kombi Güvenli Saklama Dolabı 
K-UB-90 modeli K90.060.110.050.UB.2T
Derinlik 502 mm, açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama 
haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-), 1 x çıkartılabilir raf (melamin / PP)
Sipariş No 30365-001-33844

iç ekipman 1 x standart delikli raf, 1 x standart alt toplama haznesi (çelik sac toz boya 
kaplı/-), 2 x çıkartılabilir raf (melamin / PP)
Sipariş No 30365-001-33845 

Kombi Güvenli Saklama Dolabı 
K-UB-90 modeli K90.060.110.050.UB.ST
Derinlik 502 mm, açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz 
boya kaplı/-), 2 x çıkarılabilir raf (panel/PP)
Sipariş No 30358-001-30360

iç ekipman 1 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz boya kaplı/-), 1 x çıkarılabilir raf AbZ 
(panel/PP)
Sipariş No 30358-001-30359 

dengeli – dolap kolay taşınabilir 
dolap güvenli şekilde sabitlenebilir – entegre kilit mekanizması 
esnek – farklı laboratuvar mobilyalarına göre yükseklik ayarı

Destekli tekerlekler (Y=30 mm)
çelikten yapılmış,  
RAL 7036 toz boyalı 

Sipariş No 30374
K90.060.140.050.UB.3T / K90.060.140.050.UB.ST

Sipariş No 30362
K90.060.110.050.UB.2T / K90.060.110.050.UB.ST

Teknik bilgiler K90.060.110.050.UB.ST K90.060.110.050.UB.2T K90.060.140.050.UB.ST K90.060.140.050.UB.3T
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1102 x 502 x 601 1102 x 502 x 601 1402 x 502 x 601 1402 x 502 x 601
İç Ölçüler G x D x Y mm sol: 470 x 381 x 502 

sağ: 440 x 468 x 562
sol: 470 x 380 x 502 
sağ: 440 x 468 x 562

sol: 770 x 381 x 502 
sağ: 440 x 468 x 562

sol: 770 x 380 x 502 
sağ: 440 x 468 x 562

Kapılar açıkken derinlik mm 964 1044 964 964
İç ekipman olmadan ağırlık kg 155 155 197 197
Tahliye havası DN 50 50 50 50
Hava değişikliği10 kez m³/h 2 2 3 3
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 1 1 1 1
Maksimum yük kg 300 300 300 300
Dağıtılmış yük kg/m² 275 275 236 236
Maks. raf yükü (eşit olarak dağıtılmış) kg 25 75 25 75
Kapasite çekmece raf litre 11 11 11 11
Kapasite alt toplama haznesi litre 10 16

K-UB-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
 
Fonksiyon / yapı
• Yanıcı sıvı, asit ve alkali depolaması için iki ayrı depolama bölmesi
• Çelik levha dış gövde ve kapılar/çekmece, açık gri (RAL 7035)
• Tek bir boşaltma hava girişi ile (DN 50) teknik egzoz sistemi için bağlantıya 

hazır entegre kava kanalları, kabin arkasında tek bir boşaltma hava kanalı ile 
iki bölmenin de boşaltımı 

Yanıcı sıvıların (sol bölme) saklanması
• Kapılar ve çekmece en az çaba ile açılabilir
• Kanat kapılar 135° açılabilir
• Tüm bölmelere güvenli erişim, çekmece içi tamamen görünür
• Çekmecelerde standart olarak topraklama kablosuyla uyumludur, kelepçe 

ve kaynaklı hazne de dahildir
• Yangın durumunda kendiliğinden kapanan kapılar ve çekmeceler
• Kapı ve çekmeceler silindir kilitleme ve kilit durumu göstergesi ile 

kilitlenebilir 

Zararlı, yanmaz sıvıların depolanması (sağ bölme)
• Melamin kaplı özel plakadan yapılmış
• çekmece raflar- çıkarılabilir plastik hazne ile yüksek kaliteli ve sağlam yapı  

 
Taşıma
• Isteğe bağlı olarak taban kaplamalı tekerlekler
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Emniyetli depolama alt dolap 
UB-S-90 modeli UB90.060.059.S
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz boya kaplı/-), 
1 x standart delikli raf (paslanmaz çelik)
Sipariş No 30472-001-30474

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-T-90 modeli UB90.060.059.T
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz 
boya kaplı/-)
Sipariş No 30481-001-33763

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-S-90 modeli UB90.060.059.050.S
Derinlik 502 mm, açık gri (RAL 7035), 1 x çekmece (Çelik toz kaplı) ile iç ekipman
Sipariş No 30473-001

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-T-90 modeli UB90.060.059.050.T
Derinlik 502 mm, açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama 
haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30483-001-33765

dengeli – dolap kolay taşınabilir 
dolap güvenli şekilde sabitlenebilir – entegre kilit mekanizması 
esnek – farklı laboratuvar mobilyalarına göre yükseklik ayarı

Destekli tekerlekler (Y=30 mm)
çelikten yapılmış,  
RAL 7036 toz boyalı 

Sipariş No 30478
Tüm modeller

Teknik bilgiler UB90.060.059.050.S UB90.060.059.S UB90.060.059.050.T UB90.060.059.T
Dış Ölçüler G x D x Y mm 593 x 502 x 600 593 x 574 x 600 593 x 502 x 600 593 x 574 x 600
İç Ölçüler G x D x Y mm 470 x 382 x 502 470 x 452 x 502 470 x 382 x 502 470 x 452 x 502
Kapılar açıkken derinlik mm 918 990 1044 1044
İç ekipman olmadan ağırlık kg 110 120 110 120
Tahliye havası DN 50 50 50 50
Hava değişikliği10 kez m³/h 1 1 1 1
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 1 1 1 1
Maksimum yük kg 300 300 300 300
Dağıtılmış yük kg/m² 460 450 460 450
Çekmece kapasitesi litre 10.00 11.50
Kapasite alt toplama haznesi litre   10 12
Maks. yük delikli ek kg  75 75 75

UB-S-90 / UB-T-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Çelik levha dış gövde ve kapılar/çekmece, açık gri (RAL 7035)
• Teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır (DN 50) entegre kava kanalları 

Kanat kapı ve çekmece
• Kapılar ve çekmece en az çaba ile açılabilir
• Kanat kapılar 135° açılabilir
• Tüm bölmelere güvenli erişim, çekmece içi tamamen görünür
• Çekmecelerde standart olarak topraklama kablosuyla uyumludur, kelepçe 

ve kaynaklı hazne de dahildir
• Yangın durumunda kendiliğinden kapanan kapılar ve çekmeceler
• Kapı ve çekmeceler silindir kilitleme ve kilit durumu göstergesi ile 

kilitlenebilir
 
Taşıma
• Isteğe bağlı olarak taban kaplamalı tekerlekler 

Standart iç ekipman
• Kabine entegre hazne, yük kapasitesi 50 kg 

(çekmeceli dolap)
• Delikli ek ile alt toplama haznesi  

(kanat kapılı dolap)
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Emniyetli depolama alt dolap 
UB-S-90 modeli UB90.060.089.S
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz boya kaplı/-), 
1 x standart delikli raf (paslanmaz çelik)
Sipariş No 30457-001-30459

dengeli – dolap kolay taşınabilir 
dolap güvenli şekilde sabitlenebilir – entegre kilit mekanizması 
esnek – farklı laboratuvar mobilyalarına göre yükseklik ayarı

Destekli tekerlekler (Y=30 mm)
çelikten yapılmış,  
RAL 7036 toz boyalı 

Sipariş No 30461
Tüm modeller

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-T-90 modeli UB90.060.089.2T
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz 
boya kaplı/-)
Sipariş No 30464-001-33767

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-S-90 modeli UB90.060.089.050.S
Derinlik 502 mm, açık gri (RAL 7035), 1 x çekmece (Çelik toz kaplı) ile iç ekipman
Sipariş No 30458-001

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-T-90 modeli UB90.060.089.050.2T
Derinlik 502 mm, açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama 
haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30465-001-33769

Teknik bilgiler UB90.060.089.S UB90.060.089.050.S UB90.060.089.2T UB90.060.089.050.2T
Dış Ölçüler G x D x Y mm 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600
İç Ölçüler G x D x Y mm 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502
Kapılar açıkken derinlik mm 990 918 992 920
İç ekipman olmadan ağırlık kg 140 125 140 125
Tahliye havası DN 50 50 50 50
Hava değişikliği10 kez m³/h 2 1 2 1
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 1 1 1 1
Maksimum yük kg 300 300 300 300
Dağıtılmış yük kg/m² 313 317 313 317
Çekmece kapasitesi litre 20.00 16.50
Kapasite alt toplama haznesi litre   20 16
Maks. yük delikli ek kg 75  75 75

UB-S-90 / UB-T-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Çelik levha dış gövde ve kapılar/çekmece, açık gri (RAL 7035)
• Teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır (DN 50) entegre kava kanalları 

Kanat kapı ve çekmece
• Kapılar ve çekmece en az çaba ile açılabilir
• Kanat kapılar 135° açılabilir
• Tüm bölmelere güvenli erişim, çekmece içi tamamen görünür
• Çekmecelerde standart olarak topraklama kablosuyla uyumludur, kelepçe 

ve kaynaklı hazne de dahildir
• Yangın durumunda kendiliğinden kapanan kapılar ve çekmeceler
• Kapı ve çekmeceler silindir kilitleme ve kilit durumu göstergesi ile 

kilitlenebilir
 
Taşıma
• Isteğe bağlı olarak taban kaplamalı tekerlekler 

Standart iç ekipman
• Kabine entegre hazne, yük kapasitesi 50 kg 

(çekmeceli dolap)
• Delikli ek ile alt toplama haznesi  

(kanat kapılı dolap)
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Emniyetli depolama alt dolap 
UB-S-90 modeli UB90.060.110.S
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz boya kaplı/-), 
1 x standart delikli raf (paslanmaz çelik)
Sipariş No 30420-001-30423

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-S-90 modeli UB90.060.110.050.S
Derinlik 502 mm, açık gri (RAL 7035), 1 x çekmece (Çelik toz kaplı) ile iç ekipman
Sipariş No 30421-001

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-S-90 modeli UB90.060.110.2S
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 2 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz boya kaplı/-), 
2 x standart delikli raf (paslanmaz çelik)
Sipariş No 30427-001-30430

dengeli – dolap kolay taşınabilir 
dolap güvenli şekilde sabitlenebilir – entegre kilit mekanizması 
esnek – farklı laboratuvar mobilyalarına göre yükseklik ayarı

Destekli tekerlekler (Y=30 mm)
çelikten yapılmış,  
RAL 7036 toz boyalı 

Sipariş No 30362
Tüm modeller

Teknik bilgiler UB90.060.110.2T UB90.060.110.050.2T
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
İç Ölçüler G x D x Y mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Kapılar açıkken derinlik mm 1097 1025
İç ekipman olmadan ağırlık kg 180 160
Tahliye havası DN 50 50
Hava değişikliği10 kez m³/h 2 2
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 1 1
Maksimum yük kg 300 300
Dağıtılmış yük kg/m² 277 278
 litre 2575 2275

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-S-90 modeli UB90.060.110.050.2S
Derinlik 502 mm, açık gri (RAL 7035), 2 x çekmece (Çelik toz kaplı) ile iç ekipman
Sipariş No 30428-001

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-T-90 modeli UB90.060.110.2T
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama haznesi (çelik sac toz 
boya kaplı/-)
Sipariş No 30443-001-33771

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-T-90 modeli UB90.060.110.050.2T
Derinlik 502 mm, açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama 
haznesi (çelik sac toz boya kaplı/-)
Sipariş No 30444-001-33775

Teknik bilgiler UB90.060.110.S UB90.060.110.050.S UB90.060.110.2S UB90.060.110.050.2S
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
İç Ölçüler G x D x Y mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Kapılar açıkken derinlik mm 990 918 990 918
İç ekipman olmadan ağırlık kg 180 160 180 160
Tahliye havası DN 50 50 50 50
Hava değişikliği10 kez m³/h 2 2 2 2
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 1 1 1 1
Maksimum yük kg 300 300 300 300
Dağıtılmış yük kg/m² 277 278 277 278
Çekmece kapasitesi litre 26.00 22.50 11.50/11.50 10.00/10.00

UB-S-90 / UB-T-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Çelik levha dış gövde ve kapılar/çekmece, açık gri (RAL 7035)
• Teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır (DN 50) entegre kava kanalları 

Kanat kapı ve çekmece
• Kapılar ve çekmece en az çaba ile açılabilir
• Kanat kapılar 135° açılabilir
• Tüm bölmelere güvenli erişim, çekmece içi tamamen görünür
• Çekmecelerde standart olarak topraklama kablosuyla uyumludur, kelepçe 

ve kaynaklı hazne de dahildir
• Yangın durumunda kendiliğinden kapanan kapılar ve çekmeceler
• Kapı ve çekmeceler silindir kilitleme ve kilit durumu göstergesi ile 

kilitlenebilir
 
Taşıma
• Isteğe bağlı olarak taban kaplamalı tekerlekler 

Standart iç ekipman
• Kabine entegre hazne, yük kapasitesi 50 kg 

(çekmeceli dolap)
• Delikli ek ile alt toplama haznesi  

(kanat kapılı dolap)
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Emniyetli depolama alt dolap 
UB-S-90 modeli UB90.060.140.2S
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz boya kaplı/-), 
1 x standart delikli raf, 1 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz boya kaplı/-), 1 x standart 
delikli raf (paslanmaz çelik)
Sipariş No 30401-001-30404

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-ST-90 modeli UB90.060.140.S2T
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama haznesi, 1 x çekmece 
(çelik sac toz boya kaplı/-), 1 x standart delikli raf (paslanmaz çelik)
Sipariş No 30410-001-33777

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-S-90 modeli UB90.060.140.050.2S
Derinlik 502 mm, açık gri (RAL 7035), 1 x çekmece (toz kaplı çelik sac), 1 x çekmeceden 
(çelik sac toz kaplı) oluşan iç ekipman
Sipariş No 30402-001

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-ST-90 modeli UB90.060.140.050.S2T
Derinlik 502 mm, açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x standart delikli raf, 1 x alt toplama 
haznesi, 1 x çekmece (çelik sac toz boya kaplı/-), 1 x standart delikli raf (paslanmaz çelik)
Sipariş No 30411-001-33779

dengeli – dolap kolay taşınabilir 
dolap güvenli şekilde sabitlenebilir – entegre kilit mekanizması 
esnek – farklı laboratuvar mobilyalarına göre yükseklik ayarı

Destekli tekerlekler (Y=30 mm)
çelikten yapılmış,  
RAL 7036 toz boyalı 

Sipariş No 30374
Tüm modeller

Teknik bilgiler UB90.060.140.2S UB90.060.140.050.2S UB90.060.140.S2T UB90.060.140.050.S2T
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600
İç Ölçüler G x D x Y mm 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502
Kapılar açıkken derinlik mm 990 918 990 918
İç ekipman olmadan ağırlık kg 230 205 230 205
Tahliye havası DN 50 50 50 50
Hava değişikliği10 kez m³/h 3 3 3 3
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 1 1 1 1
Maksimum yük kg 300 300 300 300
Dağıtılmış yük kg/m² 240 240 240 240
Çekmece kapasitesi litre 20.00/11.50 16.50/10.00 11.50 10.00
Kapasite alt toplama haznesi litre   20 16
Maks. yük delikli ek kg 75  75 75

UB-S-90 / UB-T-90 / UB-ST-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Çelik levha dış gövde ve kapılar/çekmece, açık gri (RAL 7035)
• Teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır (DN 50) entegre kava kanalları 

Kanat kapı ve çekmece
• Kapılar ve çekmece en az çaba ile açılabilir
• Kanat kapılar 135° açılabilir
• Tüm bölmelere güvenli erişim, çekmece içi tamamen görünür
• Çekmecelerde standart olarak topraklama kablosuyla uyumludur, kelepçe 

ve kaynaklı hazne de dahildir
• Yangın durumunda kendiliğinden kapanan kapılar ve çekmeceler
• Kapı ve çekmeceler silindir kilitleme ve kilit durumu göstergesi ile 

kilitlenebilir
 
Taşıma
• Isteğe bağlı olarak taban kaplamalı tekerlekler 

Standart iç ekipman
• Kabine entegre hazne, yük kapasitesi 50 kg 

(çekmeceli dolap)
• Delikli ek ile alt toplama haznesi  

(kanat kapılı dolap)
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Emniyetli depolama alt dolap 
UB-S-90 modeli UB90.080.110.060.2S
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 2 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz boya kaplı/-), 
2 x standart delikli raf (paslanmaz çelik)
Sipariş No 32657-001-30430

Emniyetli depolama alt dolap 
UB-S-90 modeli UB90.080.059.060.S
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x çekmece (STAWA-R) (çelik sac toz boya kaplı/-), 
1 x standart delikli raf (paslanmaz çelik)
Sipariş No 32658-001-30474

dengeli – dolap kolay taşınabilir 
dolap güvenli şekilde sabitlenebilir – entegre kilit mekanizması 
esnek – farklı laboratuvar mobilyalarına göre yükseklik ayarı

Destekli tekerlekler (Y=30 mm)
çelikten yapılmış,  
RAL 7036 toz boyalı 

Sipariş No 30362
UB90.080.110.2S

Sipariş No 30478
UB90.080.059.060.S

Teknik bilgiler UB90.080.110.060.2S UB90.080.059.060.S
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1102 x 600 x 800 593 x 600 x 800
İç Ölçüler G x D x Y mm 979 x 482 x 702 470 x 482 x 702
Kapılar açıkken derinlik mm 994 990
İç ekipman olmadan ağırlık kg 233 143
Tahliye havası DN 50 50
Hava değişikliği10 kez m³/h 2 2
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 1 1
Maksimum yük kg 300 300
Dağıtılmış yük kg/m² 302 467
Çekmece kapasitesi litre 21.5/21.5 21.5

800 mm özel yükseklik
İç kısımda en uygun kullanım alanı – 2.5 litrelik şişeyi 
iki düzeyde depolamak mümkündür.

UB-S-90

Çalışma alanında zararlı ve yanıcı tehlikeli maddelerin 
güvenli ve onaylı depolaması 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-1
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
 
Fonksiyon / yapı
• Çelik levha dış gövde ve kapılar/çekmece, açık gri (RAL 7035)
• Teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır (DN 50) entegre kava kanalları 

Çekmece
• Çekmece en az çaba ile açılabilir
• Kanat kapılar 135° açılabilir
• Tüm bölmelere güvenli erişim, çekmece içi tamamen görünür
• Çekmecelerde standart olarak topraklama kablosuyla uyumludur, kelepçe 

ve kaynaklı hazne de dahildir
• Yangın durumunda kendiliğinden kapanan çekmeceler
• Çekmeceler silindir kilitleme ve kilit durumu göstergesi ile kilitlenebilir
 
Taşıma
• Isteğe bağlı olarak taban kaplamalı tekerlekler 

Standart iç ekipman
• Kabine entegre hazne, yük kapasitesi 50 kg
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Gaz silindir dolabı 
G-OD modeli GOD.215.135.WDFW
açık gri (RAL 7035), 5x50 litre gaz silindirleri için sabit pencere ve standart iç ekipman ile
Sipariş No 30730-015

Sipariş No 30731-015 (GOD.215.135.WDHW, menteşeli pencere ile)

Gaz silindir dolabı 
G-OD modeli GOD.215.135
açık gri (RAL 7035), 5x50 litre gaz silindirleri için standart iç ekipman ile
Sipariş No 30692-015

Gaz silindir dolabı 
G-OD modeli GOD.215.100
açık gri (RAL 7035), 3x50 litre gaz silindirleri için standart iç ekipman ile
Sipariş No 30697-015
Sipariş No 30732-015 (GOD.215.100.WDFW, sabit pencere ile)
Sipariş No 30735-015 (GOD.215.100.WDHW, menteşeli pencere ile)

Gaz silindir dolabı 
G-OD modeli GOD.215.070.R
açık gri (RAL 7035), 2x50 litre gaz silindirleri için standart iç ekipman ile
Sipariş No 30701-015
Sipariş No 30752-015 (GOD.215.070.WDFWR, sabit pencere ile)
Sipariş No 30753-015 (GOD.215.070.WDHWR, menteşeli pencere ile)

Rulo rampası
sağlam şekilde sabitlenmiş, silindirlerin kolay ve güvenli  
taşınması 

Sipariş No 30702
GOD.215.070.R/.WDFWR/.WDHWR

Sipariş No 30698
GOD.215.100(.WDFW/.WDHW)

Sipariş No 30693
GOD.215.135(.WDFW/.WDHW)

Raf
çelikten yapılmış,  
RAL 7035 toz boyalı 

Sipariş No 30703
GOD.215.070.R/.WDFWR/.WDHWR

Sipariş No 30699
GOD.215.100(.WDFW/.WDHW)

Sipariş No 30694
GOD.215.135(.WDFW/.WDHW)

Teknik bilgiler GOD.215.135(.WDFW/.WDHW) GOD.215.100(.WDFW/.WDHW) GOD.215.070.R
(.WDFWR/.WDHWR)

Dış Ölçüler G x D x Y mm 1356 x 400 x 2149 1006 x 400 x 2149 706 x 400 x 2149
İç Ölçüler G x D x Y mm 1345 x 370 x 2070 995 x 370 x 2070 695 x 370 x 2070
İç ekipman olmadan ağırlık kg 138 113 85
Tahliye havası DN 75 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 10 8 5
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5 5 5
Maksimum yük kg 600 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 390 509 699

G-OD

Çalışma alanında zararlı ve zehirli gazları güvenli ve 
onaylı saklama  

 
Fonksiyon / yapı
• Sağlam, kaliteli yapı, tamamen galvanizli ve toz kaplı yüzey ve paslanmaz 

çelik taban
• Kolay montaj, dolap tavanında 16 geçiş noktası.
• Çelik levha dış gövde ve kapılar, açık gri (RAL 7035)
• Kapı altındaki ve arka duvardaki açıklıklar ile etkili havalandırma
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat kapı
• Isteğe bağlı pencere ile mevcut (sabit veya menteşeli pencere)
• Kilitlenebilir döner kol (kapılar ayrıca kilit sistemi ile uyumlu silindir kilidi ile 

de mevcuttur) 

Çatı
• Öne eğimli çatı su akışını sağlar ve duvarların bozulmasını önler
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Gaz silindir dolabı 
G-CLASSIC-30 modeli G30.205.140
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x gaz silindirleri için standart iç ekipman (çelik sac galva-
nizli ve toz boya kaplı)
Sipariş No 30651-001-30652

Gaz silindir dolabı 
G-CLASSIC-30 modeli G30.205.120
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x gaz silindirleri için standart iç ekipman (çelik sac galva-
nizli ve toz boya kaplı)
Sipariş No 30663-001-30664

Gaz silindir dolabı 
G-CLASSIC-30 modeli G30.205.090
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x gaz silindirleri için standart iç ekipman (çelik sac galva-
nizli ve toz boya kaplı)
Sipariş No 30673-001-30674

Gaz silindir dolabı 
G-CLASSIC-30 modeli G30.205.060
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x gaz silindirleri için standart iç ekipman (çelik sac galva-
nizli ve toz boya kaplı)
Sipariş No 30685-001-30687

Tüp için El Arabası
bir 50 litre gaz silindiri için  
G × D × Y (mm): 
320 × 335 × 1090 

Sipariş No 26294

Yanal Silindir Tutucu
iki 10 litrelik silindir için,  
yükseklik ayarlı, levha çelikten 
yapılmış (RAL 7035 toz boyalı) 

Sipariş No 30648

Teknik bilgiler G30.205.140 G30.205.120 G30.205.090 G30.205.060
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1398 x 616 x 2050 1198 x 616 x 2050 898 x 616 x 2050 598 x 616 x 2050
İç Ölçüler G x D x Y mm 1294 x 479 x 1874 1094 x 479 x 1874 794 x 479 x 1874 494 x 479 x 1874
Kapılar açıkken derinlik mm 1301 1201 1051 1136
İç ekipman olmadan ağırlık kg 545 485 340 290
Maksimum yük kg 600 600 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 507,00 560,00 648,00 921,00
Tahliye havası DN 75 75 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 12 10 7 4
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5 5 5 5
120 kez hava değişikliği m³/h 139 118 86 53
Basınç farkı (hava değişikliği 120 kez) PA 143 103 147 85
Geçiş olanakları  60 48 24 12

G-CLASSIC-30

Çalışma alanında zararlı ve zehirli gazları güvenli ve 
onaylı saklama 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-2
• 30 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
 
Fonksiyon / yapı
• Borular ve bağlantı parçaları için kolay kurulum — büyük iç alan yüksekliği 

(1890 mm), dolap üstünde 60 ayrı montaj olasılığı
• Çelik levha dış gövde ve kapılar, açık gri (RAL 7035)
• Teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları, alttan 

dolabın iç havalandırması için eksiksiz ve düzgün havalandırma
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat kapı
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

Standart iç ekipman
• Standart iç ekipmanları - montaj raylar,  

rulo rampası, silindir tutucusu ve eşleştirme gerdirme bantları ile
• Tüm kabin genişliği üzerinden silindir tutucusu
• yanal silindir tutucu - iki 10 litrelik silindir için, alternatif olarak 

 yüksekliği ayarlanabilir sürümü mevcut (alet gerekmez)
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Gaz silindir dolabı 
G-ULTIMATE-90 modeli G90.205.140
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x gaz silindirleri için standart iç ekipman (çelik sac galva-
nizli ve toz boya kaplı)
Sipariş No 30641-001-30642

Gaz silindir dolabı 
G-ULTIMATE-90 modeli G90.205.120
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x gaz silindirleri için standart iç ekipman (çelik sac galva-
nizli ve toz boya kaplı)
Sipariş No 30657-001-30658

Gaz silindir dolabı 
G-ULTIMATE-90 modeli G90.205.090
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x gaz silindirleri için standart iç ekipman (çelik sac galva-
nizli ve toz boya kaplı)
Sipariş No 30667-001-30668

Gaz silindir dolabı 
G-ULTIMATE-90 modeli G90.205.060.2F
açık gri (RAL 7035), iç ekipman 1 x gaz silindirleri için standart iç ekipman (çelik sac galva-
nizli ve toz boya kaplı)
Sipariş No 30678-001-30682

Tüp için El Arabası
bir 50 litre gaz silindiri için  
G × D × Y (mm): 
320 × 335 × 1090 

Sipariş No 26294

Yanal Silindir Tutucu
iki 10 litrelik silindir için,  
yükseklik ayarlı, levha çelikten 
yapılmış (RAL 7035 toz boyalı) 

Sipariş No 30648

Teknik bilgiler G90.205.140 G90.205.120 G90.205.090 G90.205.060.2F
Dış Ölçüler G x D x Y mm 1398 x 615 x 2050 1198 x 615 x 2050 898 x 615 x 2050 598 x 615 x 2050
İç Ölçüler G x D x Y mm 1245 x 400 x 1858 1045 x 400 x 1858 745 x 425 x 1858 477 x 425 x 1858
Kapılar açıkken derinlik mm 1337 1238 1090 1135
İç ekipman olmadan ağırlık kg 690 610 490 365
Maksimum yük kg 600 600 600 600
Dağıtılmış yük kg/m² 571,00 625,00 752,00 999,00
Tahliye havası DN 75 75 75 75
Hava değişikliği10 kez m³/h 9 8 6 4
Basınç farkı (Hava değişikliği10 kez) PA 5 5 5 5
120 kez hava değişikliği m³/h 111 93 66 45
Basınç farkı (hava değişikliği 120 kez) PA 54 49 42 45
Geçiş olanakları  72 60 36 24

G-ULTIMATE-90

Çalışma alanında zararlı ve zehirli gazları güvenli ve 
onaylı saklama 

• Aşağıdakine göre fırın (tür testi) testi yapılmıştır EN 14470-2
• 90 dakika yangın direnci
• CE uygunluğu
• GS onayı, EN 14727 uygunluğu (laboratuvar mobilyası) 
 
Fonksiyon / yapı
• Borular ve bağlantı parçaları için kolay kurulum — büyük iç alan yüksekliği 

(1858 mm), dolap üstünde 72 ayrı montaj olasılığı
• Çelik levha dış gövde ve kapılar, açık gri (RAL 7035)
• Teknik egzoz sistemi için bağlantıya hazır entegre kava kanalları, alttan 

dolabın iç havalandırması için eksiksiz ve düzgün havalandırma
• Düzensiz zemini telafi etmek için ayarlama 

Kanat kapı
• Kapı silindir sistemi ile kilitlenebilir, (kilitleme sistemine entegre edilebilir) 

Standart iç ekipman
• Standart iç ekipmanları - montaj raylar, rulo rampası, silindir tutucusu ve 

eşleştirme gerdirme bantları ile 

• Tüm kabin genişliği üzerinden silindir tutucusu
• yanal silindir tutucu - iki 10 litrelik silindir için, alternatif olarak 

 yüksekliği ayarlanabilir sürümü mevcut (alet gerekmez) 
 (model G90.205.060.2F için mevcut değildir)
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Sirkülasyonlu hava filtreleme sistemi UFA.20.30
Güvenli Saklama Dolapları için
Sipariş No 25099

Aşağıdakilerle uyumlu sirkülasyonlu hava filtreleme 
sistemi
RL 2006/95/EC (düşük voltaj direktifi) 
işareti C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc 
ve EMC Direktifi RL 2004/108/EC 
and RL 2014/34/EU (ATEX Direktifi)

Asecos Sirkülasyonlu  
hava filtreleme sistemi — sertifikalı test enstitüleri  
tarafından başarıyla test edildi:

SEÇENEK 1
Sirkülasyonlu hava filtreleme sistemi UFA.20.30-AUS
tezgah altı güvenli saklama dolapları için
Sipariş No 27144
Sipariş No 26885 (adaptör yanal montaja uygun ayrı muhafaza ünitesi)

SEÇENEK 2
Sirkülasyonlu hava filtreleme sistemi UFA.20.30-AUS
tezgah altı güvenli saklama dolapları için
Sipariş No 27144
Sipariş No 23458 (adaptör duvara montaj için)

Yedek filtre
aktif karbon filtresi,  
4,2 kg ağırlığında 

Sipariş No 24212
Tüm modeller

Teknik bilgiler UFA.20.30*
Dış Ölçüler G x D x Y mm 305 x 555 x 210
Ağırlık mm 17
Hacim akışı m³/h 25
Nominal voltaj V 230
Frekans Hz 50/60
Maks. akım tüketimi A 0.07
Gürültü seviyesi (yaklaşık) dB 39
Çalışırken güç tüketimi W 21
Hız rpm 2200
   

Fişli gerilimsiz alarm teması
Maks. nominal voltaj AC V 230
Maks. nominal voltaj DC V 30
Maks. sürekli akım A 10

UFA-LINE

Sirkülasyonlu hava filtreleme sistemi - duvarların 
delinmesi ve pahalı hava çıkış kanalları ihtiyacını 
ortadan kaldırır 

• Kurulum konumu seçiminde yüksek esneklik
• Filtre sisteminde zararlı buharların güvenli şekilde yakalanması ile aktif 

personel koruması
• Çok düşük gürültü, sadece yaklaşık 39 dB (A)
• ATEX uyumlu: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
• -toz boya kaplı çelikten yapılmış muhafaza
• Çok aşamalı filtre sistemi ve güç kablosu ile
• Çıkış havası ve filtre izleme için izleme elektroniği dahil, EMC, VDE 

tarafından test edilmiş
• Gerilimsiz alarm teması dahil optik ve akustik alarm 

Fişli sirkülasyonlu hava filtreleme sistemi, UFA.20.30 solvent 
buharını (hidrokarbon) normal çalışma koşullarında ve güvenli 
saklama dolabında olası bir kaza sırasında 99,999% üzerinde bir 
filtre doygunluğuna kadar sürekli olarak tutabilir. 

Sirkülasyonlu hava filtreleme sistemi UFA.20.30-AUS küçük iç hacimli 
Güvenli Saklama Dolaplarının basınç koşulları ve hacimsel akışları için 
tasarlanmıştır. Duvar braketi veya uygun muhafaza ünitesine kurulabilir.
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Tahliye ünitesi 
egzoz hava kontrolü olmadan 
Sipariş No 14218

Tahliye ünitesi 
egzoz hava izleme ile 
Sipariş No 14220

Tahliye ünitesi 
egzoz hava izleme ile , gerilimsiz alarm teması ile
Sipariş No 16454

Tahliye modülü 
duvara montaj için egzoz hava kontrolü olmadan 
Sipariş No 17178

Tezgah Altı Dolaplar İçin Tahliye Üniteleri
tahliye hava izlemenin 
duvara montajı için 
(tezgah altı dolap olmadan) 

Sipariş No 24315

gerilimsiz alarm teması ile
Sipariş No 24732

Teknik bilgiler Tüm modeller
Dış Ölçüler G x D x Y mm 200 x 400 x 200
Ağırlık kg 10.1
Nominal voltaj V 230
Frekans Hz 50
Maks. akım tüketimi A 0.35
Gürültü seviyesi (yaklaşık) dB 35.0
Çalışırken güç tüketimi W 45
Hız rpm 2400

Tahliye modülü 
duvara montaj için egzoz hava izleme ile 
Sipariş No 17177

Tahliye modülü 
duvara montaj için egzoz hava izleme ile , gerilimsiz alarm teması ile
Sipariş No 18568

TAHLİYE ÜNİTELERİ

Dolaba veya duvara monte edilebilen-kuruluma hazır, 
kolay ve hızlı kurulum yapılabilen tahliye üniteleri/
modülleri 

Kaçan buharları ve gazları çıktıkları veya üretildikleri noktada 
güvenli şekilde yakalama 

• çok düşük gürültü, çalışma alanında doğrudan kurulum için ideal
• bağlantı kablosu ve güç kablosu ile
• DN 75 uygun bağlanma
• ATEX uyumlu: C` II 3/-G Ex c llC T4 

Tahliye hava izleme ile
• entegre basınç kaçağı dedektörü
• arıza durumunda yeşil LED söner ve kırmızı LED yanar 

 

Duvara montaj için
• kurulum braketi, esnek hortum, hortum klipler ve kurulum malzemesi dahil 

 

Tezgah altı dolap tahliye üniteleri UFA.20.30-AUS küçük iç hacimli Güvenli 
Saklama Dolaplarının basınç koşulları ve hacimsel akışları için tasarlanmıştır.
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Informacja

konteyner içeriğini kullanıcıya gösteren büyük başlık bloğu. Yanlış kullanım veya 
yanlışlıkla, uyumlu olmayan sıvıların karıştırılmasını engeller.

Rahat yuvarlak kol

Dahili basınç tahliye valfi ısınma durumunda konteynerin patlamasını 
otomatik olarak önler. Kendinden kapanan esnek montajlı kapak buhar 
sızıntısı ve tehlikeli sıvıların istenmeyen çıkışını önler.

3 dilde uyarı etiketi

Sızdırmazlık açısından 100% test edilmiştir

Serbest dönen kol tasarımı 
konteynerin boş ağırlığını ağız 
çıkışına göre kullanır ve kolay 
dökme ve rahat taşıma sağlar.

Yan duvarlar üzerindeki 
güçlendirme ekleri bir 
patlama durumunda veya 
konteyner üzerinde eğilme 
durumunda koruma sağlar.

konteyner tabanı ve 
üstünde 4x çelik ile iki kat 
güçlendirilmiş kaynaklar ile 
olası darbe durumunda daha 
iyi koruma elde edilir.

0,5 mm kalınlığında, galvanize sac çelikten yapılmış konteyner ve kol. Ayrıca çevre dostu, 
yüksek kaliteli ve solvente dayanıklı toz boyaya sahiptir. Sağlam işleme durumunda yüksek 
koruma.

Güvenilir, havalandırılmış AccuFlow ™ teknolojisi ile güvenli çalışan Safe Squeeze 
sıvının konteynerden hızlı, dengeli ve kontrollü tahliyesine olanak sağlar.

Konteyner üzerindeki esnek hortum ile küçük deliklerden düzgün dolum 
yapılabilir.

Ergonomik tasarımlı kol ile Tip II AccuFlow™ konteyner üzerindeki hızlı dolum 
bağlantısı sayesinde kolay dolum.

Ek kapasiteli tüm konteyner iki zamanlı motorlar için yağ katkılarını tutmak üzere 
alan sağlar.

13 mm yükseltilen taban konteynerin boşaltılmasını destekler ve düzgün 
olmayan zemine bırakırken hasar görmesini engeller.

Dahili paslanmaz çelik geciktirici güvenlik konteynerlerine ateşleme kıvılcımının 
girişini önler. Bundan kaynaklı konteynır patlaması ve yangın yayılması önlenir.

Güvenlik konteynerleri
Tehlikeli maddelerin dağıtımı, ölçümü ve arındırılması. 
Güvenlik konteynerleri tehlikeli maddelerle çalışırken iş güvenliğini artırır. 
Bu sayede maksimum kişisel, yangın ve çevre koruması sağlanır..
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PREMIUM LINE güvenlik konteynerleri 
çelik sac toz boya kaplı/-,  Kırmızı, kapasite 1 litre, Ø x Y (mm): 117 x 210
Sipariş No 33512

Sipariş No 33513 (Ø 184 x 292 mm, 4.00 litre)
Sipariş No 33514 (Ø 241 x 279 mm, 4.00 litre)
Sipariş No 33515 (Ø 241 x 349 mm, 7.50 litre)
Sipariş No 33516 (Ø 298 x 292 mm, 9.50 litre)
Sipariş No 33517 (Ø 298 x 429 mm, 19.00 litre)

AccuFlow PREMIUM LINE güvenlik konteynerleri 
çelik sac toz boya kaplı/-,  Kırmızı, kapasite 4 litre, Ø x Y (mm): 241 x 267
Sipariş No 33519

Sipariş No 33520 (Ø 298 x 305 mm, 9.50 litre)
Sipariş No 33521 (Ø 298 x 445 mm, 19.00 litre)

PREMIUM LINE güvenlik konteynerleri 
polietilen,  Kırmızı, kapasite 2 litre, G x D x Y (mm): 117 x 194 x 241
Sipariş No 33522

Sipariş No 33523 (117 x 194 x 324 mm, 4.00 litre)

PREMIUM LINE güvenlik konteynerleri 
polietilen,  Kırmızı, kapasite 10 litre, Ø x Y (mm): 273 x 362
Sipariş No 33526

Sipariş No 33527 (Ø 324 x 406 mm, 19.00 litre)

PREMIUM LINE - Çelik
Sipariş No 33512 33513 33514 33515 33516 33517
Kapasite (lt.) 1.00 4.00 4.00 7.50 9.50 19.00
Boyutlar Ø x Y (mm) Ø 117 x 210 Ø 184 x 292 Ø 241 x 279 Ø 241 x 349 Ø 298 x 292 Ø 298 x 429

AccuFlow™ PREMIUM LINE
Sipariş No 33519 33520 33521
Kapasite (lt.) 4.00 9.50 19.00
Boyutlar Ø x Y (mm) Ø 241 x 267 Ø 298 x 305 Ø 298 x 445

PREMIUM LINE - Polietilen
Sipariş No 33522 33523 33526 33527
Kapasite (lt.) 2.00 4.00 9.50 19.00
Boyutlar 117 x 194 x 241 117 x 194 x 324 Ø 273 x 362 Ø 324 x 406

GÜVENLIK KONTEYNIRLARI

Sac çelikten yapılmış güvenlik konteynerleri PREMIUM 
LINE
• Içi teneke kaplı, yüksek kaliteli toz boyalı dış yüzey
• Dökme için kendi kendine açılma ve kapanma
• Otomatik basınç azaltma
• Paslanmaz çelikten yapılmış entegre alev geciktiriciler
• Serbest bırakma kolu veya serbest hareket eden kol ile güvenli 

ve rahat çalışma
• Yüksek dayanıklılık
• Teslimat kapsamında bulunan kap etiketleri
• Onaylanmış güvenlik ürünleri (FM, UL/ULC, TÜV)

Sac çelikten yapılmış güvenlik konteynerleri AccuFlow™ 
PREMIUM LINE
• Iç teneke kaplı, yüksek kaliteli toz boyalı dış, yüksek dayanıklılık
• Dökme ve doldurma için kendi kendine açılma ve kapanma
• 0,2 ve 0,35 bar arasında otomatik basınç/vakum telafisi
• Paslanmaz çelikten yapılmış entegre alev geciktiriciler
• Kombinasyon kolu ile ağırlık transferi sizin elinizde ve 

konteynerleri kaldırmak daha kolay
• Ergonomik kaldırma kolu kolay dolum için kendinden kapanan 

ağzı geniş şekilde açar
• Onaylanmış güvenlik ürünleri (FM, UL/ULC, TÜV)

Polietilenden yapılmış güvenlik konteynerleri PREMIUM 
LINE
• 4 mm kalınlığında HDPE'den yapılma sağlam yapı, yüksek ortam 

direnci
• Çalışma parçaları ve alev geciktiriciler PTFE mühürlü paslanmaz 

çelikten yapılmıştır
• Dökme için kendi kendine açılma ve kapanma, otomatik basınç 

azaltma
• Kol veya tutacak ile isteğe bağlı çalışma
• Alev geciktiriciler için dış topraklı bağlantı
• Onaylanan güvenlik ürünleri (FM-oval konteyner / FM, 

UL-yuvarlak konteyner)
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PREMIUM LINE - Çelik
Sipariş No 18433 18434 18435 33528 33529
Kapasite (lt.) 4.00 8.00 30.00 7.50 19.00
Boyutlar Ø x Y (mm) Ø 238 x 140 Ø 238 x 254 Ø 397 x 362 Ø 305 x 375 Ø 305 x 508

PREMIUM LINE tahliye kutusu 
polietilen,  Kırmızı, kapasite 8 litre, Ø x Y (mm): 305 x 375
Sipariş No 33528

Sipariş No 33529 (Ø 305 x 508 mm, 19.00 litre)

PREMIUM LINE Temizlik ve daldırma kabı 
çelik sac galvanizli ve toz boya kaplı,  Kırmızı, kapasite 4 litre, G x D x Y (mm): 
240 x 240 x 140
Sipariş No 18433

Sipariş No 18434 (Ø 238 x 254 mm, 8.00 litre)
Sipariş No 18435 (Ø 397 x 362 mm, 30.00 litre)

PREMIUM LINE parça temizleyici 
çelik sac galvanizli ve toz boya kaplı,  Kırmızı, kapasite 1 litre, G x D x Y (mm): 
124 x 124 x 140
Sipariş No 33534

Sipariş No 33535 (Ø 238 x 83 mm, 2.00 litre)
Sipariş No 33536 (Ø 238 x 114 mm, 4.00 litre)
Sipariş No 33537 (Ø 292 x 149 mm, 8.00 litre)

PREMIUM LINE dalgıç kutusu 
çelik sac galvanizli ve toz boya kaplı,  Kırmızı, kapasite 1 litre, Ø x Y (mm): 185 x 143
Sipariş No 33530

Sipariş No 33531 (Ø 185 x 187 mm, 2.00 litre)
Sipariş No 33532 (Ø 185 x 267 mm, 4.00 litre)

PREMIUM LINE Polietilen Çelik
Sipariş No 33534 33535 33536 33537 33530 33531 33532
Kapasite (lt.) 1.00 2.00 4.00 8.00 1.00 2.00 4.00
Boyutlar Ø x Y (mm) Ø 124 x 140 Ø 238 x 83 Ø 238 x 114 Ø 292 x 149 Ø 185 x 143 Ø 185 x 187 Ø 185 x 267

GÜVENLIK KONTEYNIRLARI

Temizlik ve daldırma kapları sac çelikten yapılmış PREMIUM 
grubu
• içi teneke kaplı, yüksek kaliteli toz boyalı dış yüzey
• temizlik ve küçük maddelerin daldırılması için idealdir
• sağlam tasarım
• maddeler isteğe bağlı olarak mevcut bölüm sepetine daldırılabilir
• entegre termal açılma sistemi (eriyebilir bağlantı) ile yangın durumunda 

kendinden kapanan kapak
• yüksek dayanıklılık, güvenli çalışma
• onaylanmış güvenlik ürünleri (FM, TÜV)

Polietilen bertaraf kapları,  
PREMIUM GRUBU
• 4 mm kalınlığında HDPE'den yapılma sağlam yapı
• çalışma parçaları ve alev geciktiriciler PTFE mühürlü paslanmaz çelikten 

yapılmıştır
• dökme ve doldurma için kendinden açılma ve kapanma, dolum 

sürecinde kilitlenebilme
• büyük doldurma deliği (Ø 90 mm), güvenli dolum
• otomatik basınç azaltma
• alev geciktiriciler için dış topraklı bağlantı
• aşındırıcı sıvılara karşı yüksek ortam direnci
• teslimat kapsamında bulunan kap etiketleri dahildir
• onaylanmış güvenlik ürünleri (FM)

Çelik dalgıç kutusu, PREMIUM GRUBU
• içi teneke kaplı, yüksek kaliteli toz boyalı dış yüzey
• temizlik bezlerinin ekonomik nemlendirmesi için idealdir
• pirinçten yapılan pompa mekanizması
• Alev bariyerli yay montajlı plaka
• kullanılmayan sıvılar hazneye geri döner
• kap kaçan buharı minimuma indirir
• yüksek dayanıklılık
• teslimat kapsamında bulunan kap etiketleri dahildir
• onaylanmış güvenlik ürünleri (FM, TÜV)

Sac çelikten yapılmış temizlik kapları  
PREMIUM GRUBU
• içi teneke kaplı, yüksek kaliteli toz boyalı dış yüzey
• temizlik ve küçük maddelerin daldırılması için idealdir
• yaya monte bir süzgeç de alev geciktirici görevi görür
• dengeli, verimli solvent kullanımı
• kenar koruması ile güvenli
• teslimat kapsamında bulunan kap etiketleri dahildir
• onaylanmış güvenlik ürünleri (FM, TÜV)
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Dağıtım teneke kutusu 
paslanmaz çelik cilalı,  Paslanmaz çelik, kapasite 5 litre, 
G x D x Y (mm): 234 x 402 x 126
Sipariş No 14757

Sipariş No 14758 (240 x 430 x 240 mm, 10.00 litre)
Sipariş No 14759 (175 x 380 x 495 mm, 20.00 litre)

Dağıtım kutusu 
cilalı,  Paslanmaz çelik, kapasite 1 litre, Ø x Y (mm): 
115 x 210
Sipariş No 14745

Sipariş No 14746 (Ø 145 x 280 mm, 2.00 litre)
Sipariş No 14747 (Ø 145 x 445 mm, 5.00 litre)

Dağıtım kutusu 
paslanmaz çelik cilalı,  Paslanmaz çelik, kapasite 1 litre, 
Ø x Y (mm): 110 x 235
Sipariş No 16768

Sipariş No 16769 (Ø 130 x 295 mm, 2.00 litre)
Sipariş No 16770 (Ø 165 x 405 mm, 5.00 litre)

Taşıma teneke kutusu 
cilalı,  Paslanmaz çelik, kapasite 5 litre, G x D x Y (mm): 
240 x 405 x 125
Sipariş No 14753

Sipariş No 14754 (240 x 405 x 195 mm, 10.00 litre)
Sipariş No 14755 (240 x 405 x 240 mm, 10.00 litre)
Sipariş No 14756 (175 x 380 x 495 mm, 20.00 litre)

Taşıma kapağı 
cilalı,  Paslanmaz çelik, kapasite 1 litre, Ø x Y (mm): 
115 x 160
Sipariş No 14748

Sipariş No 14749 (Ø 145 x 230 mm, 2.50 litre)
Sipariş No 14750 (Ø 145 x 400 mm, 5.00 litre)

Vidalı kapak 

Sipariş No 24175
Tüm paslanmaz çelik kutular/teneke kutular için
 
Sipariş No 24161
1 litre paslanmaz çelik kutu/teneke kutular için
 
Sipariş No 24162
2.5 ve 5 litre paslanmaz çelik kutu/teneke kutular için

Ek ince doz ayarı musluğu
Tüm paslanmaz çelik kutu  
ve teneke kutular için uygundur. 

Sipariş No 14752

Dağıtım kutusu 

Tahliye kutusu 
çelik sac galvanizli ve boya kaplı,  Kırmızı, kapasite 20 litre, G x D x Y (mm): 
290 x 290 x 400
Sipariş No 18429

Sipariş No 18430 (Ø 350 x 460 mm, 34.00 litre)
Sipariş No 18432 (Ø 470 x 600 mm, 80.00 litre)

Tahliye kutusu 
çelik sac galvanizli ve boya kaplı,  Kırmızı, kapasite 20 litre, G x D x Y (mm): 
290 x 290 x 400
Sipariş No 18424

Sipariş No 18425 (Ø 360 x 460 mm, 34.00 litre)
Sipariş No 18426 (Ø 410 x 510 mm, 52.00 litre)

Tahliye kutusu kapak ve ayak pedalı ile
polietilen, kapasite 38 litre, G x D x Y (mm): 420 x 420 x 470
Sipariş No 2916

Sipariş No 2915 (420 x 420 x 400 mm, 23.00 litre)
Sipariş No 2917 (560 x 560 x 530 mm, 53.00 litre)

Dağıtım teneke kutusu Taşıma teneke kutusu
Sipariş No 14757 14758 14759 14753 14754 14755 14756
Kapasite (lt.) 5.00 10.00 20.00 5.00 10.00 10.00 20.00
Boyutlar G x D x Y (mm) 234 x 402 x 126 240 x 430 x 240 175 x 380 x 495 240 x 405 x 125 240 x 405 x 195 240 x 405 x 240 175 x 380 x 495

Dağıtım kutuları
Sipariş No 16768 16769 16770
Kapasite (lt.) 1.00 2.00 5.00
Boyutlar Ø x Y (mm) 110.00 130.00 165.00

Güvenlik konteynırları Dağıtım kutuları Taşıma kutuları
Sipariş No 14745 14746 14747 14748 14749 14750
Kapasite (lt.) 1.00 2.00 5.00 1.00 2.50 5.00
Boyutlar Ø x Y (mm) 115.00 145.00 145.00 115.00 145.00 145.00

Tahliye kutusu - Polietilen Ayak pedalı
Sipariş No 2915 2916 2917
Kapasite (lt.) 23.00 38.00 53.00
Boyutlar Ø x Y (mm) 420 x 420 x 400 420 x 420 x 470 560 x 560 x 530

Tahliye kutusu - çelik sac Ayak pedalı El ile kullanım
Sipariş No 18424 18425 18426 18428 18429 18430 18432
Kapasite (lt.) 20.00 34.00 52.00 80.00 20.00 34.00 80.00
Boyutlar Ø x Y (mm) Ø 300 x 400 Ø 360 x 460 Ø 410 x 510 Ø 470 x 600 Ø 300 x 400 Ø 350 x 460 Ø 470 x 600

TAHLİYE KUTUSUPaslanmez çelik GÜVENLIK KONTEYNIRLARI

Güvenlik Konteynerleri 

Dağıtımbidonları / dağıtımkanisterleri
• Paslanmaz çelik 1.4401 - PTFE contaları
• Delikli paslanmaz çelik çıkarılabilir alev geciktirici
• Ergonomik biçim, güvenli çalışma
• Hassas dozajmusluğu 360° döndürülebilir
• Havalandırma ve basınç tahliye valfli

Taşıma bidonları / taşıma kanisterleri
• GGVSEB /GGVSee / LuftVZO / ADR / RID 

IMDGKod / IACO-TI yönetmeliklerine göre 
taşıma onayı

• Taşıma bidonları: UN1A1/X1.3/250...
• Taşıma kanisterleri: UN3A1/X1.3/250...
• Kaybolmaya karşı vidalı kapakla kapatılır

Dağıtım kutuları
• Ergonomik biçim
• Ince doz ayar musluğu 360° dönebilir
• Havalandırma ve basınç valfi ile
• Yüksek kimyasal direnci, yüksek kaliteli 

paslanmaz çelikten 1.4571
• Yüksek direnç için PTFE contalar
• Havalandırma ve basınç valfi ile

Tahliye kutusu — solvent ya da diğer atıkların 
bulaştığı 
 bezlerin güvenli tahliyesi 

Levha çelikten yapılmış berataraf kutuları
• kaçan buharı minimuma indirir
• çalışma yerine doğrudan güvenli kurulum
• ayak pedalı veya el ile açılabilen kapak, kapak kendi kendine kapanır
• havalandırma açıklıklarına sahip alt kenar içeriğin aniden yanmasını önler

Polietilenden yapılan tahliye kutusu
• aşındırıcı, solvent olmayan atıklar için
• kapak ayak pedalı ile açılır, kendinden kapanır
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Tehlikeli 
maddelerin 
tahliyesi

Tehlikeli 
maddelerin 
kullanılması

Hava arıtma 
kavramları

Güvenli Saklama 
Dolapları

Hazne 
sistemleri ve 
konteyner

Ürüne genel bakış: asecos ürün ailesi

Güvenli çalışma, onaylı depolama ve çevre koruması: asecos çok sayıda 
güvenlik ürünü sunar
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asecos PRINTasecos WEB

asecos web sayfası
 
Çoklu dil desteğine sahip asecos web sayfasını ziyaret edin 
www.asecos.com. Web sayfamızı son etkinlikler, ürün 
yenilikleri, kataloglar ve tehlikeli madde bilgileri ile sık sık 
güncelliyoruz.

asecos Yapılandırma
 
Ürün yapılandırıcı ile iç ekipman, boyut ve tasarım dahil olmak 
üzere size ait güvenli saklama dolabınızı planlayabilirsiniz. 
Sonuçta planladığınız ürünle ilgili bir görsel elde eder ve teklif 
alabilirsiniz. 

Herkesin Başına Gelebilir - Tehlikeli Maddelerle 
Çalışırken Birçok Farklı Tehlike Söz Konusudur!
 
Tehlikeli ve yanıcı maddelerin kullanımı çoğu laboratuvarın 
günlük çalışmalarının kaçınılmaz bir parçasıdır. Günlük 
kullanımda sıkça unutulan nokta ise bu malzemelerin yanlış 
saklanmasının insanları, çevreyi ve varlıkları tehdit etmesidir.  
 
"Tehlikeli Maddeler Rehberi Yanıcılar" adlı 
broşürümüzden tehlikeli maddelerin saklanması ile ilgili daha 
fazla bilgi alın.

asecos Baskı Hizmeti
 
Her yıl farklı uygulamalar ve hedef gruplar için birçok dilde 
farklı broşür ve kataloglar yayınlıyoruz.

Excellence4Lab
 
Excellence4Lab her biri laboratuvarın belli bir alanında öncü 
üreticiler olan dört bağımsız şirketin bir işbirliğidir. Uluslararası 
çalışma gruplarında aktif olarak görev alan Excellence4Lab 
21. yüzyılın laboratuvarlarındaki zorluklara çözüm bulmak için 
son kullanıcılarla birlikte yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler 
geliştirir. 
www.excellence4lab.com

asecos Youtube kanalı
 
Youtube kanalımızda ürünlerimizin özelliklerini gösteren çok 
sayıda video bulabilirsiniz: 
www.youtube.com/asecoschannel
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asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone +49 60 51 - 92 20-0
Fax +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.

asecos Ltd.
Safety and Environmental Protection
c/o Burton Accountancy Services
16 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Staffordshire
DE13 0AT

Phone +44 (0) 7880 435 436
Fax +49 (0) 6051 922010
info@asecos.co.uk

asecos bv
Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

Phone  +31 172 50 64 76
Fax  +31 172 50 65 41
info@asecos.nl

asecos Sarl
Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

Phone +33 387 78 62 80
Fax +33 387 78 43 19
info@asecos.fr

asecos S.L.
Seguridad y Protección del 
Medio Ambiente
CIM Vallès, Sector C, Nave 8, 
Despachos 1 y 2  
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona (España) 

Phone +34 902 300 385
Fax +34 902 300 395
info@asecos.es

© asecos GmbH 03/2017Baskı hataları, yeni teknik gelişmelere bağlı ürün değişiklikleri ve modellerdeki değişikliklerden 
dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Güvenlik ve çevre korumada iş ortağınız:

www.asecos.com.tr




