TS EN 671-1 SULU SiSTEM YANGIN DOLAPLARI

ER 10-SS

KÖPÜK DOLABI

1.20 mm DKP saçtan kasa ve kapak.
İki yıl sızdırmazlık garantisi.
0.70 mikron kalınlığında epoksi polyester elektrostatik
toz boya.
Döğme prinç malzemeden, CNC tezgahlarda işlenmiş
tamamı paslanmaz, ERSAN marka göbek sistemi.
1 mm DKP saçtan pres baskı, üç hareketli tip
(dolap içinden 90˚ çıkma, kol üzerinde 180˚ sağa ve
sola dönebilme ve 360˚ hareketle hortumun boşaltılıp
sarılması), ERSAN marka hortum makarası.
Köpük ve su atabilme özelliği.
İthal, tamamı paslanmaz malzemeden, ayarlı (%1 ile
%6 arası) köpük karışım yapıcı.
TS EN 694 belgeli, yuvarlak yarı sert kırmızı renkli yangın hortumu.
1” küresel tip su kesme vanası. (TS EN 33)
Özel imalat ERSAN marka köpük lansı.
Pr. EN 671-1 standartlarında üretilmiş, açma/kapama ve jet/sprey yapabilen ERSAN
marka sis başlığı. (su için)
90 cm uzunluğunda kırılmaya karşı içten takviyeli makara-vana arası bağlantı hortumu.
Dolap tabanında iki bidon köpük konulabilecek bölme.
Özel dizayn ağır tip makara taşıma kolu.
Dekoratif tip krom kaplama veya elektrostatik toz boya menteşe ve kulplar.
5 mm saçtan 20 cm yüksekliğinde özel tasarım ayak.
Esnemeyi önleyen çift bükümlü ve ortadan takviyeli kapak.
Montaj esnasında istenilen su giriş yönünden açılabilen 70 mm çapında tesisat giriş delikleri.
Su tahliye delikleri.
Şeffaf pleksglass veya temperli cam kapaklı. (İsteğe bağlı)
Makara taşıma kolunun sağa veya sola takılabilme özelliği.
Kapak saçına ve makaraya, pres baskı kabartma marka ve TSE sembolleri.
Uluslararası 92/58/EEC standartına ve TS EN’ye uygun işaretlendirmeler ve yapıştırma talimatlar.
Özel imalat çelik saç yüksüklerle preslenmiş, basınca dayanıklı hortum bağlantıları.
Montaj ve kullanma kılavuzu.
İsteğe bağlı balonlu naylon veya karton koli ambalaj.
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I - ER 10 - KD - 20 mt - 1”

KÖPÜK DOLABI - 20 METRE 1” HORTUMLU

II - ER 10 - KD - 30 mt - 1”

KÖPÜK DOLABI - 30 METRE 1” HORTUMLU

ER10-SS/KD
Model
ER 10 - SS/KD
ER 10 - SS/KD
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800 x 1200 x 350 + 18
800 x 1200 x 350 + 18

Sipariş No
147
148

*Firmamız haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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