Hydrantový systém
GRAS

Certifikát:
Obsah

Volitelná výbava
na přání:

výklopný naviják s tvarově stálou požární hadicí a skříň pro montáž na stěnu
nebo do výklenku ve zdi
pouze pro vnitřní (nezámrzné) interiérové instalace (školy, nemocnice, školky, sportovní haly,
kina, hotely, letiště, konferenční a nákupní centra atd.)
systém je vyroben z kvalitního plechu o síle 1 mm
je snadno přestavitelný na levé nebo pravé provedení (pouze otočením skříně)
naviják je osazen bílou tvarově stálou hadicí s gumovou vložkou certifikovanou dle EN694
hadice je napojena ve středu navijáku na kvalitní kovový otočný střed s protikorozní úpravou
EC (CE) certifikát shody č.: 1438/CPR/0004, 1438/CPR/0003
hadicový naviják s komaxitovým nástřikem RAL 3000 červený
kulový kohout DN25 (1")
třípolohová proudnice (plný proud, sprchový proud, zavřeno)
bílá tvarově stálá hadice s gumovou vložkou, odpovídá standardům EN694
pro hadicové navijáky
připojovací hadice DN25 (1") délky 1 m
střed hadicového navijáku vyrobený z kovu
skříň vyrobená z plechu o síle 1 mm
hliníkový uzávěr dvířek (již osazený)
systém pantů – levé nebo pravé provedení měnitelné uživatelem dle jeho potřeby
2x otvor pro přívod vody o průměru 72 mm na jedné straně
skříň nastříkaná práškovou barvou RAL3000 nebo RAL9010 – standard
otevírání dveří – 180°
návod k montáži
označení podle EN 671-1
materiál skříně a nátěr provedeny v protikorozní úpravě C1 dle EN 12944
EC (CE) certifikát shody č.: 1438/CPR/0004, 1438/CPR/0003
jiná barva skříně dle vzorníku RAL
povrchová úprava dle přání zákazníka

DALŠÍ SORTIMENT

Popis:
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Objednací číslo / model
celoplechové dveře

prosklené dveře

Barva
skříně

HW-19N-20 WW

HW-19N-20 WW PLEXI

bílá

HW-19N-20 RW

HW-19N-20 RW PLEXI

červená

HW-19N-30 WW

HW-19N-30 WW PLEXI

bílá

HW-19N-30 RW

HW-19N-30 RW PLEXI

červená

HW-25N-20 WW

HW-25N-20 WW PLEXI

bílá

HW-25N-20 RW

HW-25N-20 RW PLEXI

červená

HW-25N-30 WW

HW-25N-30 WW PLEXI

bílá

HW-25N-30 RW

HW-25N-30 RW PLEXI

červená

Hadice
DN

délka
vm

Tryska
ekv.
mm

Rozměry v mm
W

H

D

D1

175

70

15

285

100

12

20
19

7
30
650

650

70

20
25

10
30

V nabídce jsou i provedení dle přání zákazníka
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H1

Balení
na paletu
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