
FÖRVARING AV  
FARLIGA ÄMNEN
 
HÖGSTA KVALITET MADE IN GERMANY
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Bredd Special djup Höjd Flygeldörr Flygeldörr med 
fönster

Flygeldörr med 
gångjärnsförsett 
fönster

Flygeldörr med 
ventilations-
öppningar

Vikdörr Sensorstyrda 
helautomatiska 
vikdörrar

Draglåda Dörrstopp Automatisk 
dörrstängning

Dubbeldörr 
som öppnas 
med en hand

Cylinderlås Profilcylinderlås med låsindi-
kator

Justeringshjälp-
medel

Transportsockel Hjul med 
sockel

Ventilations-
öppningar

Vertikal 
mellanvägg

Horisontal 
mellanvägg

Hylla Brick-hylla 

Metall-fri 
brick-hylla 

Låda Utdragbar hylla Maximal inre 
höjd

Typ 30 säker-
hetsbox

Vägg 
montage

Hyllsystem Komfort 
rullramp

Perforerad yta Hel yta Teknisk 
ventilation kan 
erhållas

Återcirkuleran-
de luftfilter

Material: 
Polyethylen

Kapacitet Förvaringskapa-
citet fat

Förvaringska-
pacitet 
IBC/KTC

Transportabla 
vannor

Flyttbar 
vanna

** I fall årlig driftsättning av PREMIUM Q-tari�en eller 
slutsats av ett motsvarande avtal

* Vid slutet av ett 5-årigt BASICPlus avtal
asecos Garanti***

*** Garanti vänd dig till din lokala återförsäljare

Maximal trygghet för dig

Äventyra inte lagring av farliga ämnen. 
Förlita dig på den nyaste teknologin.

Namnet asecos står för trygghet och 
ekologi- för säkerhet och skyddande av 
miljön då vi handskas med farliga ämnen.
 
Sedan asecos grundades år 1994 har företaget 
haft en betydande inflytande på hur lagring av 
farliga ämnen sker. Asecos har direkt från början 
satt en ny nivå för säkerhet genom att intro-
ducera Typ 90 teknologin för säkerhetsskåp.Tack 
vare denna teknologi och frekvent innovation ses 
asecos nu som den ledande tillverkaren av säker-
hetsskåp i Europa.Vi är stolta att få introducera 
mer än 1,200 produkter för ökad säkerhet, 
flexibilitet och lämplighet i dagligt arbete med 
farliga ämnen.
 
Fastän det finns andra standarder för säker-
hetsskåp, representerar Typ 90 teknologin enligt 
EN 14470 högsta "state of the art". För övrigt är 
EN 14470 den enda standarden som garanterar 
en specifikt definierad säkerhetstid för personal 
och räddningspersonal i händelse av brand.
 
I utformningen av ett pålitligt brandskydd måste 
hänsyn tas till alla aspekter för att förebygga 
brand. Nödkorridorer bör hållas fria och 
spridningen av brand måste förhindras så att 
räddningstjänstens åtgärder kan börja så snabbt 
och e�ektivt som möjligt. Det yttersta målet 
är att skydda liv och hälsa av alla människor 
inne i byggnaden. Lika viktigt är det att att hålla 
byggnadsskador till ett minimum och förhindra 
funktions stilleståndstid och produktions förluster. 
Den ekonomiska inverkan av en brand leder 
oftast företag till bekymmer som måste ifråga-
sättas.
 
Det 90 minuters brandresistenta skåpet uppfyller 

enligt EN 14470 alla dessa kriterier utan förhinder 
eller ytterligare krav med tanke på strukturen av 
byggnaden.
 
Väsentliga fördelar med brandsäkra typ 90 
skåp:
• Inga restriktioner brandfarlig vara per arbetsyta
• Fristående brandsäkerhet upp till 90 minuter ; 

inga tilläggs brandåtgärder behövs.
• Inga säkerhetskannor behövs
• Inga föroreningar av lösningsmedel
• Inga dekanteringsarbeten - inga ytterligare 

explosionsrisker
• Skåpen erbjuder "state of the art" skydd 

(försäkring, personal och skydd)
• Maximal installations flexibilitet. När applika-

tioner ändras kan skåpen lätt tilläggas eller tas 
bort utan arkitektoniska ändringar (brandsläck-
nings system, eld förhindrande väggar etc.)

asecos har gjort en Farligt Gods Guide om lagring 
av farliga ämnen och varor. Den ger en mycket 
bred inblick i ämnet och poängterar detaljerna i 
EN 14470. Du kan beställa denna broschyr på vår 
hemsida: 
www.asecos.com/catalogues
 
På följande sidor kommer du att hitta en vald 
samling av asecos produkter för de vanligaste 
lagringssituationerna. Om du inte kan hitta den 
rätta produkten var god och besök våra hemsidor 
eller se i vår  huvudkatalog.

Farosymboler

Brandfara Toxicitet/
Irritation

Giftigt Frätande Frätande 
(betingad)

Miljöfarlig Komprimerade 
gaser

Egenskaper

Typ GS godkänd Standard för 
laboratoriein-
redning

CE deklara-
tion

FM godkänd asecos 
garanti

Viktig 
informtion

Serviceasecos produktkategorier

ICONSICONSICONSICONSICONSICONSICONSICONSICONSICONSICONSICONSICONSICONSICONSICONSICONSICONS
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En pålitlig partner i varje avsende 
 
År 2014 har asecos GmBH ännu en 
gång blivit belönat med det kreditvärdiga 
“CrefoZert” priset. Priset beviljades av det 
ledande ratingbolaget Creditreform Hanau 
Leibrock KG.

Enastående kvalitetsstyrning
 
Vår certifierade kvalitetsstyrningssys-
tem  överensstämmer med den interna-
tionella standarden ISO 9001 och därmed 
visat att kvalitetsorienteringen  av varje 
delprocess av Asecos bekräftar företagets 
filosofi och all verksamhet.

Ventilation - skydd och trygghet på 
arbetet
 
Asecos har i över 20 år tillverkat ven-
tilations utrustning för jobb med 
farliga ämnen. Alla asecos arbetsplatser där 
hantering av farliga ämnen förekommer, har 
på basis av den tyska (e.g. DIN 12924-1) 
och andra europeiska standarder (e.g. EN 
14175-3 Para. 5.4.4) blivit noggrant provade. 
Asecos erbjuder också inom ventilations och 
säkerhetsskåps branchen en bred och stän-
digt växande variation av lösningar.
Asecos stora variaton av produkter stöds av 
framstående institut, som infraserv Höchst, 
Institut för Industriaerodynamik (IFI), Tintschl 
Engineering och flera andra från utveckling 
av den perfekta lösningen till serie produk-
tion av certifierade produkter.

Våra säkerhetsskåp brinner för sä-
kerhetens skull
 
Varenda enskild modell av våra brand-
säkra skåp måste framgångsrikt provas 
i en brandkammare av ett oberoende 
materialprovnings laboratorium. De prö-
vas alltså enligt de stränga kraven i den 
europeiska standarden EN 14470 del 
1 eller 2 för att visa skåpens typklass. 

Trygghet i daglig användning
 
Asecos säkerhetsskåp är provade enligt de 
säkerhets krav, som är aktuella. Med ett 
framgångsrikt godkännande av GS testing 
har asecos produkter blivit dokumenterade 
och certifierade som högvärdiga och lång-
livade av en oberoende organisation. GS- 
provprogrammet gäller sedan 31.12.2012. 
GS- märket beviljas endast i fall där till exem-
pel produkterna har undergått en kontinuer-
lig mekanisk provning på 50.000 cyklar utan 
skada. Asecos säkerhetsskåp har klarat av 
provningen med framgång utan svårigheter.

Pågående kvalitetskontroll
 
Produktionen av asecos säkerhetsskåp är 
frivilligt och permanent övervakat av en ack-
rediterad och oberoende materialprovnings 
institut. Utan förvarning, kan säkerhetsskåp 
tas från pågående produktionsprocess och 
provas i brandkammare.

Provad säkerhet som du kan förlita dig på

Våra produkters kvalitet och trygghet är erkända och godkända av alla ledande institut. Produkterna är tillver-
kade av asecos och står för maximal trygghet och kvalitet.
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Ungefär

ISOLERING SKÅPETS BAK-
SIDA

BRANDRESISTENTA 
VÄGGAR

Jämförelse av skåp

Certifiering 
 
 
 

Brandskydd (minuter)

Legala konsekvenser och 
personligt ansvar

Risk för katastrof

Isolering

LÅG                   INGEN

MAXIMAL SÄKERHET

MEDIUM

INGEN ISOLERING

INGEN

LÄMPLIG 
INGA BEGRÄNSNINGAR

INGEN SÄKERHET

ICKE LÄMPLIG 
SÄKERHETS BEHÅLLARE 

 OBLIGATORISKT

Översikt

Lagring av brandfarliga ämnen
ENDAST 

FÖRVARING AV 
FABRIKSFÖRSLUTNA BEHÅLLARE

TESTAD 
ENLIGT TESTMETOD 

SP 2369 KLASS 1

MYCKET HÖG



8 9

AGT - bekväm hantering
• en hand öppnar skåpets två dörrar - dra endast i det högra handtaget
• och som av magi öppnas även den vänstra dörren• behållaren kan tryggt hanteras

Ungefär 20%
mer utrymme framför skåpen då dörrarna öppnas, i förhållande till 
säkerhetsskåp med flygeldörrar.

Ungefär 90%
av hela lagringsutrymmet är synligt och tillgängligt då vikdörrarna är 
öppnade.

Asecos innovation Q-PEGASUS

DÖRRÖPPNINGS STOPPSYSTEM- användar-vänlig och trygg
• dörrar stannar lätt
• bekväm och säker hantering när behållare sätts in eller tas ut

Vikbara dörrar är den bästa lösningen då utrymmen är knappa, t.ex. i labora-
torier. Det gör det möjligt att passera skåpet då dörrarna är helt öppna. 
Dessutom är vikdörrar möjliga med en-hands-hantering (S-PHOENIX Vol. 
2-90) och även med hel- automatiserade dörrar, inkluderar en sensor 
detektor (S-PHOENIX touchless-90). 
En verklig fördel med tanke på tryggheten i att hålla i en 
behållare med båda händerna i alla situationer.

Har behållare blivit avlägsnade eller lagrade?Känn dig välkommen att gå tillbaka till din arbetsplats - skåpet sköter resten!

TSA – alltid stängda dörrar
• dörrar stängs automatiskt och tryggt
• frigörare stänger dörrarna automatiskt efter ca 60 sekunder
• akustisk och visuell tecken före stängandet• Inga mer problem med öppet lämnade dörrar!

Flygeldörrar eller vikdörrar
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SÄKER LAGRING AV 
ICKE BRANDFARLIGA KEMIKALIER  

SL-LINE 
Lagring av frätande kemikalier 

C-LINE CS-CLASSIC/CF-CLASSIC 
Säker lagring av gifter, vattenförorenande ämnen och lätt frätande  
kemikalier 

C-LINE CS-CLASSIC MultiRisk 
Separat lagring av gifter, vattenförorenande ämnen och lätt frätande  
kemikalier i ett skåp
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Skåp för syror och baser 
SL-CLASSIC modell SL.196.120.MV
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 12 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30606-001-30608

Skåp för syror och baser 
SL-CLASSIC modell SL.196.120.MV
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 8 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30606-001-30607

Skåp för syror och baser 
SL-CLASSIC modell SL.196.060.MH
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 6 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30612-001-30615

Skåp för syror och baser 
SL-CLASSIC modell SL.196.060.MH
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30612-001-30614

Draghylla
hög kvalitet och robust konstruktion  
plastsump som kan tas ut ur skåpet 

Beställnings nr. 30609

Teknisk data SL.196.120.MV SL.196.060.MH
Yttre mått B x D x H mm 1197 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965
Inre mått B x D x H mm alla komponenter: 485 x 570 x 1869 övre del: 485 x 570 x 914 

nedre del: 485 x 570 x 833
Djup med öppna dörrar mm 1153 1119
Vikt utan inredning kg 160 125
Extraktionsluft NW 75 75
Luftflöde 30 gånger m³/h 16 8
Tryckförlust (vid 30 luftbyten) Pa 56 40
Maximal last kg 300 300
Ytlast kg/m² 240 444
Kapacitet plast sump Liter 11,00 11,00
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 25 25

SL-CLASSIC 120/60 cm

Trygg och erkänd lagring av aggressiva, icke brandfar-
liga, riskabla ämnen /varor material i arbetsområden 

• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhets-

facken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
• Två hermetiskt åtskilda förvaringsfack 
• Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt avluft-

ningssystem med endast ett frånlufts-uttag
• Separat frånluft av skåpet ger en utmärkt ventilering av skåpet
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig) 

Standardinredning
• Draghylla med plastsump som kan tas ut ur skåpet
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Underbänkskåp för syror/baser 
SL-CLASSIC-UB modell SL.060.140.UB.3T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30616-001-30618

inredning med 2 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30616-001-30617 

Underbänkskåp för syror/baser 
SL-CLASSIC-UB modell SL.060.110.UB.2T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30619-001-30620

Underbänkskåp för syror/baser 
SL-CLASSIC-UB modell SL.060.110.UB.2T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30619-001-30621

Underbänkskåp för syror/baser 
SL-CLASSIC-UB modell SL.060.059.UB.T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30622-001-30625

inredning med 1 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30622-001-30624 

stabil –lätt att flytta på skåpet  
säker hantering av skåpet –integrerad låsmekanism 
flexibel –höjd kan justeras efter olika laboratoriemöbler

Hjul med sockel (H=30 mm)
gjort av stål,  
pulverlackerad RAL 7036 

Beställnings nr. 30374
SL.060.140.UB.3T

Beställnings nr. 30362
SL.060.110.UB.2T 

Beställnings nr. 30478
SL.060.059.UB.T

Teknisk data SL.060.140.UB.3T SL.060.110.UB.2T SL.060.059.UB.T
Yttre mått B x D x H mm 1400 x 570 x 600 1100 x 570 x 600 590 x 570 x 600
Inre mått B x D x H mm vänster: 489 x 531 x 562 

central: 489 x 531 x 562 
höger: 281 x 531 x 562

alla komponenter: 489 x 531 x 562 488 x 531 x 562

Djup med öppna dörrar mm 1094 1094 1112
Vikt utan inredning kg 80 60 40
Extraktionsluft NW 50 50 50
Luftflöde 30 gånger m³/h 9 9 4
Tryckförlust (vid 30 luftbyten) Pa 10 10 5
Maximal last kg 100 100 100
Ytlast kg/m² 82 93 151
Kapacitet draghylla Liter 11 11 11

SL-CLASSIC-UB

Trygg och erkänd lagring av aggressiva, icke brandfar-
liga, riskabla ämnen /varor material i arbetsområden 

• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhets-

facken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
• Två separata lagringsutrymmen (modell SL.060.140.UB.3T och modell 

SL.060.110.UB.2T)
• SL-CLASSIC-UB (höjd 80 cm): Skåpet är tillverkat av special melaminharts 

plattor i ljusgrått, SL-CLASSIC (höjd 196 cm): Skåp tillverkad av stålplåt, 
Ljusgrått (RAL 7035)

• Integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt avluft-
ningssystem med endast ett frånlufts-uttag

• Separat frånluft av skåpet ger en utmärkt ventilering av skåpet 

Flygeldörr
• 135° öppning av flygeldörrar
• Dörrarna låsbara med cylinderlås och låsindikator
 
Transport
• Hjul sockel som tillval 

Standardinredning
• Draghylla med plastsump som kan tas ut ur skåpet
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Skåp för syror och baser 
SL-CLASSIC modell SL.196.120.MV.WDC
ljusgrått (RAL 7035)ljusgrått (RAL 7035), inredning med 8 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32662-001-30607

Skåp för syror och baser 
SL-CLASSIC modell SL.196.120.MV.WDC
ljusgrått (RAL 7035)ljusgrått (RAL 7035), inredning med 12 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32662-001-30608

Underbänkskåp för syror/baser 
SL-CLASSIC-UB modell SL.080.110.UB.2TC
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32659-001-30621

inredning med 2 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32659-001-30620 

Underbänkskåp för syror/baser 
SL-CLASSIC-UB modell SL.080.059.UB.TCR
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32660-001-30625

inredning med 1 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32660-001-30624 

Hjul med sockel (H=30 mm)
gjort av stål,  
pulverlackerad RAL 7036 

Beställnings nr. 30362
SL.080.110.UB.2TC

Beställnings nr. 30748
SL.080.059.UB.TCR

Draghylla
hög kvalitet och robust konstruktion  
plastsump som kan tas ut ur skåpet 

Beställnings nr. 30609
Alla modeller

Teknisk data SL.196.120.MV.WDC SL.080.110.UB.2TC SL.080.059.UB.TCR
Yttre mått B x D x H mm 1200 x 605 x 1970 1100 x 570 x 800 590 x 570 x 800
Inre mått B x D x H mm 1075 x 565 x 1865 alla komponenter: 1000 x 530 x 760 490 x 530 x 760
Djup med öppna dörrar mm 1153 1094 1112
Vikt utan inredning kg 162 73 48
Tryckförlust (vid 30 luftbyten) Pa 56 10 5
Luftflöde 30 gånger m³/h 16 9 6
Maximal last kg 300 300 100
Ytlast kg/m² 240 100 159
Kapacitet draghylla Liter 11,00 11,00 11,00

Trygg och erkänd lagring av aggressiva, icke brandfar-
liga, riskabla ämnen /varor material i arbetsområden 

 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhets-

facken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
• Två separata lagringsskåp (modell SL.080.110.UB.2TC och modell 

SL.196.120.MV.WDC)
• SL-CLASSIC-UB (höjd 80 cm): Skåpet är tillverkat av special melaminharts 

plattor i ljusgrått, SL-CLASSIC (höjd 196 cm): Skåp tillverkad av stålplåt, 
Ljusgrått (RAL 7035)

• Integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt avluft-
ningssystem med endast ett frånlufts-uttag

• Separat frånluft av skåpet ger en utmärkt ventilering av skåpet 

Flygeldörr
• Dörrar stänger automatiskt med en intergrerad dörrstängare
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig) 

Standardinredning
• Draghylla med plastsump som kan tas ut ur skåpet

SL-LINE - med dörrstängningssystem
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med
recirkulerande luftfiltersystem

Recirkulerande luftfilterskåp 
SLX-CLASSIC modell SLX.230.120.MV
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 12 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32936-001-30608

Recirkulerande luftfilterskåp 
SLX-CLASSIC modell SLX.230.120.MV
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 8 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32936-001-30607

Recirkulerande luftfilterskåp 
SLX-CLASSIC modell SLX.230.060.MH
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 6 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32939-001-30615

Recirkulerande luftfilterskåp 
SLX-CLASSIC modell SLX.230.060.MH
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 32939-001-30614

Flerstegs, robust och bred bandpassfilter med hög kapacitet, miljö-
vänlig  på grund av lång livslängd och filter återvinning

Aktivt kolfilter som kan bytas ut
med multifas filtersystem 

Beställnings nr. 32952
SLX.230.120.MV

Beställnings nr. 32953
SLX.230.060.MH

Draghylla
hög kvalitet och robust konstruktion  
plastsump som kan tas ut ur skåpet 

Beställnings nr. 30609

Övervakning av elektronik med en state-of-the-art 4.7 ” grafisk 
display pekskärm, som visar alla viktiga övervaknings-detaljer

med
recirkulerande luftfiltersystem

Teknisk data SLX.230.120.MV SLX.230.060.MH
Yttre mått B x D x H mm 1197 x 615 x 2300 600 x 615 x 2300
Inre mått B x D x H mm alla komponenter: 485 x 565 x 1865 alla komponenter: 485 x 565 x 914
Vikt utan inredning kg 195 152
Maximal last kg 300 300
Ytlast kg/m² 204 363
Frekvens Hz 50 50
Nominel spänning V 230 230
Max. strömförbrukning A 0,5 0,5
Strömförbrukning i på -läge W 120 120
Strömförbrukning i standby- läge W 50 50

SLX-CLASSIC

Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke 
brandfarliga vådliga substanser i på arbetsplatsen 

 
Skåp
• CE överensstämmelse
 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhets-

facken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
• Mellanvägg - ett skåp med två olika inredningar
• Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade metallfria luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt avluft-

ningssystem med endast ett frånlufts-uttag
• Separat frånluft av skåpet ger en utmärkt ventilering av skåpet
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig) 

Recirkulerande luftfiltersystem
• Idealisk för direkt installation i arbetslokaler - mycket lågt ljud, endast ca. 39 

dB (A)
• Med flerstegsfilter
• VDE godkänd övervakningselektronik med övervakning av filter och 

avluftning
• Optiskt och akustiskt larm, inklusive potentialfri larmkontakt
• Skärm med innovativ pekplatta
• Manuell kontroll av filtermättnad 

Standardinredning
• Vänster / övre avd.: 2 eller 3 hyllor, 1 perforerad insats, en bottenvanna 

(stålplåt pulverlackerad)
• Höger / nedre avd.: 2 eller 3 draghyllor, bottenvanna (PP)
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Skåp för kemikalier 
CS-CLASSIC modell CS.195.105
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30495-041-30508
Beställnings nr. 30496-041-30508 (ljusgrått, med fönster)
Beställnings nr. 30495-040-30508 (varningsgul)
Beställnings nr. 30496-040-30508 (varningsgul, med fönster)

Skåp för kemikalier

Skåp för kemikalier 
CS-CLASSIC modell CS.110.105
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30492-040-30498
Beställnings nr. 30493-040-30498 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30492-041-30498 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30493-041-30498 (ljusgrått, med fönster)

Teknisk data CS.195.105(.WDFW)
Yttre mått B x D x H mm 1055 x 520 x 1950
Inre mått B x D x H mm 996 x 493 x 1835
Vikt utan inredning kg 75
Maximal last kg 600
Ytlast kg/m² 421
Extraktionsluft NW 75
Luft ändring 10 times m³/h 9
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 2
Kapacitet botten sump Liter 33
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 100

Färger tillgängliga

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Teknisk data CS.110.105(.WDFW)
Yttre mått B x D x H mm 1055 x 520 x 1105
Inre mått B x D x H mm 996 x 493 x 990
Vikt utan inredning kg 48
Maximal last kg 400
Ytlast kg/m² 279
Extraktionsluft NW 75
Luft ändring 10 times m³/h 5
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 1
Kapacitet draghylla Liter 34,00
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 30

CS-CLASSIC(-G)

Trygg och ordentlig lagring av icke brandfarliga kemi-
kalier och gifter i arbetsomgivningar 

 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med lång livslängd, skåpet är gjort av stålplåt med 

höggradig lackering
• Skåpet i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Naturlig ventilation genom ventilationsöppningar vid botten av skåpet 

dörrarna
• Minskning av lukter inuti skåpet
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
• Dörrar tillgängliga med glaspanel
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integrerad i dörrskaftet) 

Standardinredning
• 2 eller 3 hyllor, perforerad insats och bottenvanna
• 2, 3, 4 eller 6 draghyllor med bortagbara plast sumparSkåp för kemikalier 

CS-CLASSIC-G modell CS.195.105.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygelörrar med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), 
inredning med 4 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30496-041-30516
Beställnings nr. 30495-041-30516 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30496-040-30516 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30495-040-30516 (varningsgul)

Skåp för kemikalier

Skåp för kemikalier 
CS-CLASSIC modell CS.110.105
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 2 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30492-040-30506
Beställnings nr. 30493-040-30506 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30492-041-30506 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30493-041-30506 (ljusgrått, med fönster)

Skåp för kemikalier 
CS-CLASSIC modell CS.195.105
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 6 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30495-040-30518
Beställnings nr. 30496-040-30518 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30495-041-30518 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30496-041-30518 (ljusgrått, med fönster)

Skåp för kemikalier 
CS-CLASSIC-G modell CS.110.105.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygelörrar med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), 
inredning med 3 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30493-041-30507
Beställnings nr. 30492-041-30507 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30492-040-30507 (varningsgul)
Beställnings nr. 30493-040-30507 (varningsgul, med fönster)

Skåp för kemikalier
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Skåp för kemikalier 
CS-CLASSIC modell CS.195.054
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30561-040-30573
Beställnings nr. 30563-040-30573 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30561-041-30573 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30563-041-30573 (ljusgrått, med fönster)

Skåp för kemikalier 
CS-CLASSIC modell CS.110.054
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30557-040-30565
Beställnings nr. 30559-040-30565 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30557-041-30565 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30559-041-30565 (ljusgrått, med fönster)

Färger tillgängliga

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Teknisk data CS.195.054(.WDFW)
Yttre mått B x D x H mm 545 x 520 x 1950
Inre mått B x D x H mm 486 x 493 x 1835
Vikt utan inredning kg 51
Maximal last kg 600
Ytlast kg/m² 786
Extraktionsluft NW 75
Luft ändring 10 times m³/h 4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 1
Kapacitet botten sump Liter 22
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 50

Teknisk data CS.110.054(.WDFW)
Yttre mått B x D x H mm 545 x 520 x 1105
Inre mått B x D x H mm 486 x 493 x 990
Vikt utan inredning kg 31
Maximal last kg 400
Ytlast kg/m² 520
Extraktionsluft NW 75
Luft ändring 10 times m³/h 2
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 1
Kapacitet draghylla Liter 15,00
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 30

CS-CLASSIC(-G)

Trygg och ordentlig lagring av icke brandfarliga kemi-
kalier och gifter i arbetsomgivningar 

 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med lång livslängd, skåpet är gjort av stålplåt med 

höggradig lackering
• Skåpet i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Naturlig ventilation genom ventilationsöppningar vid botten av skåpet 

dörrarna
• Minskning av lukter inuti skåpet
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
• Dörrar tillgängliga med glaspanel
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integrerad i dörrskaftet) 

Standardinredning
• 2 eller 3 hyllor, perforerad insats och bottenvanna
• 2, 3, 4 eller 6 draghyllor med bortagbara plast sumparSkåp för kemikalier 

CS-CLASSIC-G modell CS.195.054.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr med glapanel i ljusgrått (RAL 7035), 
inredning med 4 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30563-041-30579
Beställnings nr. 30561-041-30579 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30563-040-30579 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30561-040-30579 (varningsgul)

Skåp för kemikalier

Skåp för kemikalier 
CS-CLASSIC modell CS.110.054
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 
2 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30557-041-30571
Beställnings nr. 30559-041-30571 (ljusgrått, med fönster)
Beställnings nr. 30557-040-30571 (varningsgul)
Beställnings nr. 30559-040-30571 (varningsgul, med fönster)

Skåp för kemikalier 
CS-CLASSIC modell CS.195.054
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 6 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30561-040-30581
Beställnings nr. 30563-040-30581 (varningsgul, med fönster)
Beställnings nr. 30561-041-30581 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30563-041-30581 (ljusgrått, med fönster)

Skåp för kemikalier 
CS-CLASSIC-G modell CS.110.054.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr med glapanel i varningsgul 
(RAL 1004), inredning med 3 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 30559-040-30572
Beställnings nr. 30557-040-30572 (varningsgul)
Beställnings nr. 30557-041-30572 (ljusgrått)
Beställnings nr. 30559-041-30572 (ljusgrått, med fönster)

Skåp för kemikalier
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med
recirkulerande luftfiltersystem

Recirkulerande luftfilterskåp 
CX-CLASSIC-G modell CX.229.105.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygelörrar med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), 
inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 32925-041-30508

Recirkulerande luftfilterskåp 
CX-CLASSIC-G modell CX.229.081.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygelörrar med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), 
inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 32929-041-30542

Flerstegs, robust och bred bandpassfilter med hög kapacitet, miljö-
vänlig  på grund av lång livslängd och filter återvinning

Aktivt kolfilter som kan bytas ut
med multifas filtersystem 

Beställnings nr. 32952
CX.229.105.WDFW

Beställnings nr. 32953
CX.229.081.WDFW

Övervakning av elektronik med en state-of-the-art 4.7 ” grafisk 
display pekskärm, som visar alla viktiga övervaknings-detaljer

med
recirkulerande luftfiltersystem

Teknisk data CX.229.105.WDFW CX.229.081.WDFW
Yttre mått B x D x H mm 1055 x 520 x 2290 810 x 520 x 2290
Inre mått B x D x H mm 996 x 493 x 1835 751 x 493 x 1835
Vikt utan inredning kg 105 93
Maximal last kg 600 600
Ytlast kg/m² 440 563
Frekvens Hz 50 50
Nominel spänning V 230 230
Max. strömförbrukning A 0,5 0,5
Strömförbrukning i på -läge W 120 120
Strömförbrukning i standby- läge W 50 50

CX-CLASSIC-G

Trygg och godkänd lagring av vattenförorenande äm-
nen, icke brandfarliga vätskor och gifter i arbetsomgi-
vingen enligt TRGS 510 

 
Skåp
• CE överensstämmelse
 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med lång livslängd, skåpet är gjort av stålplåt med 

höggradig lackering
• Skåpet i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Naturlig ventilation genom ventilationsöppningar vid botten av skåpet 

dörrarna
• Minskning av lukter inuti skåpet
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr med glaspanel
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integrerad i dörrskaftet) 

Recirkulerande luftfiltersystem
• Idealisk för direkt installation i arbetslokaler - mycket lågt ljud, endast ca. 39 

dB (A)
• Med flerstegsfilter
• VDE godkänd övervakningselektronik med övervakning av filter och 

avluftning
• Optiskt och akustiskt larm, inklusive potentialfri larmkontakt
• Skärm med innovativ pekplatta
• Manuell kontroll av filtermättnad 

Standardinredning
• 3 hyllor, perforerad  insats och bottenvanna
• 4 eller 6 utdragbara hyllor med borttagbara plastsumpar

Recirkulerande luftfilterskåp 
CX-CLASSIC-G modell CX.229.105.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygelörrar med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), 
inredning med 6 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 32925-041-30518

Beställnings nr. 32925-041-30516 (ljusgrått, 4 x draghylla)

Recirkulerande luftfilterskåp 
CX-CLASSIC-G modell CX.229.081.WDFW
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygelörrar med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), 
inredning med 4 x draghylla (stålplåt/polypropylen pulverlackerad)
Beställnings nr. 32929-041-30548

Beställnings nr. 32929-041-30550 (ljusgrått, 6 x draghylla)



26 27

För Säkerhetsaspekter och Säkerhetskrav se 
 
EXPERT INFORMATION 
Jämförelse av säkerhets förvaringsskåp för brandfarliga 
ämnen 
 
I dag används brandfarliga ämnen i de flesta laboratorie- och 
industrimiljöer. Felaktig lagring av dessa material innebär en stor 
risk för människor och egendom. Fast det finns ett stort utbud av 
förvaringsskåp för brandfarliga ämnen på marknaden, är det ofta 
en utmaning för kunderna att hitta den perfekta produkten som 
passar deras specifika tillämpning eller situation. Denna broschyr är 
avsedd att hjälpa förstå fördelar och nackdelar av de olika standar-
derna och hjälper att fatta rätt beslut för en säkrare arbetsplats. 
 
Kontakta oss på info@asecos.com 
och få ett gratis exemplar nu!

SKÅP CERTIFIERADE 
ENLIGT 
EN 14470-1 (Typ 30) 
EN 14727 (Laboratoriemöbler) 
Produktsäkerhetslag (GPSG) - GS Mark 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SÄKER LAGRING AV BRANDFARLIGA 
OCH ICKE BRANDFARLIGA KEMIKALIER  
Säker lagrings nivå- 30 minuter
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Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.116
skåpets färg antracit grå, med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 
1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31003-060-33637

Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.116
skåpets färg antracit grå, med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 
1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31003-061-33637

Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.056
skåpets färg antracit grå, med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 
1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31002-060-33603

Beställnings nr. 31002-061-33603 (ljusgrått)

Perforerad insats (H=60 mm)
gjort av stålplåt,  
pulverlackerad RAL 7035,  
för bottenvanna 

Beställnings nr. 5555
Q30.195.056

Beställnings nr. 11165
Q30.195.086

Beställnings nr. 5536
Q30.195.116

Basskydd 

Beställnings nr. 31923
Q30.195.056

Beställnings nr. 31924
Q30.195.086

Beställnings nr. 31925
Q30.195.116

Q-Mover
för lätt transport av 
breda skåp igenom normala  
rumsdörrar 

Beställnings nr. 30037

Färger tillgängliga

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Teknisk data Q30.195.116 Q30.195.086.WD Q30.195.056
Yttre mått B x D x H mm 1164 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947
Inre mått B x D x H mm 1050 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626
Djup med öppna dörrar mm 1153 1394 1094
Vikt utan inredning kg 240 195 146
Extraktionsluft NW 75 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 9 6 4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 10 10 10
Maximal last kg 600 600 600
Ytlast kg/m² 445 568 816
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 75 75 75
Kapacitet botten sump Liter 33 22 22

Transportsockel
Lastpallhöjd transportsockel mm 90 90 90
Lastpalbredd transportsockel mm 1012 788 412

Q-CLASSIC-30

Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.086.WD
skåpets färg antracit grå, med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 
1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31008-060-33624

Beställnings nr. 31008-061-33624 (ljusgrått)

STORT LAGRINGS 
KAPACITET
 
UNIKT PRIS 
PRESTANDA

STORT LAGRINGS 

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandskydd i 30 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• Robust konstruktion med trippla gångjärn, dörr framtill med reptålig 

färglack
• Skåp färg i antracitgrå (RAL 7016), dörr i varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem 

Flygeldörr
• Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
• Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)
 
Transport
• Valbar Q-Mover för inomhus transport
• Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd 

Standardinredning
• 3 hyllor, 1 bottenvanna (stålplåt, pulverlackerad)
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Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.116
skåpets färg antracit grå, med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x drag-
låda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31003-060-33649

Beställnings nr. 31003-061-33649 (ljusgrått, 6 x draglåda)

Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.116
skåpets färg antracit grå, med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draglåda 
(stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31003-061-33647

Beställnings nr. 31003-060-33647 (varningsgul, 4 x draglåda)

Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.056
skåpets färg antracit grå, med flygeldörr i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 6 x draglåda 
(stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31002-061-33610
Beställnings nr. 31002-060-33610 (varningsgul, 6 x draglåda)
Beställnings nr. 31002-061-33608 (ljusgrått, 4 x draglåda)
Beställnings nr. 31002-060-33608 (varningsgul, 4 x draglåda)

Basskydd 

Beställnings nr. 31923
Q30.195.056

Beställnings nr. 31924
Q30.195.086

Beställnings nr. 31925
Q30.195.116

Plastbricka för utdragbar 
låda
tillverkat av PP, grå eller vit 

Beställnings nr. 10054
Q30.195.056

Beställnings nr. 18472
Q30.195.086

Beställnings nr. 27948
Q30.195.116

Färger tillgängliga

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Teknisk data Q30.195.116 Q30.195.086.WD Q30.195.056
Yttre mått B x D x H mm 1164 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947
Inre mått B x D x H mm 1050 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626
Djup med öppna dörrar mm 1153 1394 1094
Vikt utan inredning kg 240 195 146
Extraktionsluft NW 75 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 9 6 4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 10 10 10
Maximal last kg 600 600 600
Ytlast kg/m² 445 568 816
Kapacitet draglåda Liter 30,00 19,00 4,00

    

Transportsockel
Lastpallhöjd transportsockel mm 90 90 90
Lastpalbredd transportsockel mm 1012 788 412

Q-CLASSIC-30

STORT LAGRINGS 
KAPACITET
 
UNIKT PRIS 
PRESTANDA

Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-30 modell Q30.195.086.WD
skåpets färg antracit grå, med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning med 4 x drag-
låda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 31008-060-33627
Beställnings nr. 31008-061-33627 (ljusgrått, 4 x draglåda)
Beställnings nr. 31008-060-33629 (varningsgul, 6 x draglåda)
Beställnings nr. 31008-061-33629 (ljusgrått, 6 x draglåda)

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandskydd i 30 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• Robust konstruktion med trippla gångjärn, dörr framtill med reptålig 

färglack
• Skåp färg i antracitgrå (RAL 7016), dörr i varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem 

Flygeldörr
• Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
• Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)
 
Transport
• Valbar Q-Mover för inomhus transport
• Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd 

Standardinredning
• 4 eller 6  utdragbara lådor (stålplåt, pulverlackerad)
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Säkerhetsskåp 
Q-DISPLAY-30 modell Q30.195.086.WDFW
skåpets färg antracit grå, med flygeldörr med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), inredning 
med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 32781-061-33629

Beställnings nr. 32781-060-33629 (varningsgul)

Säkerhetsskåp 
Q-DISPLAY-30 modell Q30.195.086.WDFW
skåpets färg antracit grå, med flygeldörr med glaspanel i ljusgrått (RAL 7035), inredning 
med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 32781-061-33624

Beställnings nr. 32781-060-33624 (varningsgul)

Säkerhetsskåp 
Q-DISPLAY-30 modell Q30.195.086.WDFW
skåpets färg antracit grå, med flygeldörr med glaspanel i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 32781-060-33627

Beställnings nr. 32781-061-33627 (ljusgrått)

STOR LAGRINGS-STOR LAGRINGS-STOR LAGRINGS-
KAPACITETKAPACITETKAPACITET

EN SNABB BLICK EN SNABB BLICK EN SNABB BLICK 
PÅ LAGRADE PÅ LAGRADE PÅ LAGRADE 

VARORVARORVARORVARORVARORVAROR

Säkerhetsskåp

Basskydd 

Beställnings nr. 31924

Plastbricka för utdragbar 
låda
tillverkat av PP, grå eller vit 

Beställnings nr. 27948

Teknisk data Q30.195.086.WDFW Q30.195.086.WDFW
Yttre mått B x D x H mm 864 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947
Inre mått B x D x H mm 750 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626
Djup med öppna dörrar mm 1394 1394
Vikt utan inredning kg 212 212
Extraktionsluft NW 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 6 6
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 10 10
Maximal last kg 600 600
Ytlast kg/m² 531 531
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 75  
Max. last draglåda kg  60
Kapacitet botten sump Liter 22  
Kapacitet draglåda   1000276074

Transportsockel
Lastpallhöjd transportsockel mm 90 90
Lastpalbredd transportsockel mm 788 788

Q-DISPLAY-30

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandskydd i 30 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• Robust konstruktion med trippla gångjärn, dörr framtill med reptålig 

färglack
• Skåp färg i antracitgrå  (RAL 7016), dörrar i ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem 

Flygeldörr med glasutsnitt
• Dörr med brandresistent glas EI 30 enligt DIN EN 13501-2
• Sparar tid, inget onödigt sökande efter material som behövs
• Vådliga ämnen synliga då dörrarna är stängda
• Idealisk för att installeras i butiker eller i förrådsutrymmen 
• Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig)
 
Transport
• Valbar Q-Mover för inomhus transport
• Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd 

Standardinredning
• 3 hyllor, 1 bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
• 4 eller 6 draglådor (stålplåt pulverlackerad)
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För Säkerhetsaspekter och Säkerhetskrav se 
 
EXPERT INFORMATION 
Jämförelse av säkerhets förvaringsskåp för brandfarliga 
ämnen 
 
I dag används brandfarliga ämnen i de flesta laboratorie- och 
industrimiljöer. Felaktig lagring av dessa material innebär en stor 
risk för människor och egendom. Fast det finns ett stort utbud av 
förvaringsskåp för brandfarliga ämnen på marknaden, är det ofta 
en utmaning för kunderna att hitta den perfekta produkten som 
passar deras specifika tillämpning eller situation. Denna broschyr är 
avsedd att hjälpa förstå fördelar och nackdelar av de olika standar-
derna och hjälper att fatta rätt beslut för en säkrare arbetsplats. 
 
Kontakta oss på info@asecos.com 
och få ett gratis exemplar nu!

SKÅP CERTIFIERADE  
ENLIGT 
EN 14470-1 (Typ 90) 
EN 14727 (Laboratoriemöbler) 
Produktsäkerhetslag (GPSG) - GS Mark 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SÄKER FÖRVARNING AV BRANDFARLI-
GA OCH ICKE BRANDFARLIGA KEMIKA-
LIER  
Säker lagringsnivå 90 minuter
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Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.120
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30001-040-33637

Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.120
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 
3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30001-041-33637

Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.060
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30072-040-33603

Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.060
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 
3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30072-041-33603

Färger tillgängliga

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Perforerad insats (H=60 mm)
gjort av stålplåt,  
pulverlackerad RAL 7035,  
för bottenvanna 

Beställnings nr. 5555
Q90.195.060

Beställnings nr. 5536
Q90.195.120

Basskydd 

Beställnings nr. 30112
Q90.195.060

Beställnings nr. 30036
Q90.195.120

Q-Mover
för lätt transport av 
breda skåp igenom normala  
rumsdörrar 

Beställnings nr. 30037

Teknisk data Q90.195.120 Q90.195.060
Yttre mått B x D x H mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Inre mått B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Vikt utan inredning kg 424 265
Extraktionsluft NW 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 9 4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5
Maximal last kg 600 600
Ytlast kg/m² 531 894
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 75 75
Kapacitet botten sump Liter 33 22

Transportsockel
Lastpallhöjd transportsockel mm 90 90
Lastpalbredd transportsockel mm 1120 526

Q-CLASSIC-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• Robust konstruktion med trippla gångjärn, rep-och stöttålig yta, lätt att 

rengöra
• Skåpet i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Lätt att hantera med bekvämlighet, dörrar stannar i vilken position som 

helst
• Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
• Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
• Dörrar låsbara med cylinderlås (integration i ett låssystem möjlig) och 

låsstatus indikator (röd/grön)
 
Transport
• Valbar Q-Mover för inomhus transport
• Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd 

Standardinredning
• 3 hyllor, 1 bottenvanna (stålplåt, pulverlackerad)
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Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.120
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30001-040-33649

Beställnings nr. 30001-041-33649 (ljusgrått)

Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.120
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 
4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30001-041-33647

Beställnings nr. 30001-040-33647 (varningsgul)

Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.060
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30072-040-33610

Beställnings nr. 30072-041-33610 (ljusgrått)

Säkerhetsskåp 
Q-CLASSIC-90 modell Q90.195.060
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30072-040-33608

Beställnings nr. 30072-041-33608 (ljusgrått)

Färger tillgängliga

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Plastbricka för utdragbar 
låda
tillverkat av PP, grå eller vit 

Beställnings nr. 18472
Q90.195.060

Beställnings nr. 10054
Q90.195.120

Basskydd 

Beställnings nr. 30112
Q90.195.060

Beställnings nr. 30036
Q90.195.120

Q-Mover
för lätt transport av 
breda skåp igenom normala  
rumsdörrar 

Beställnings nr. 30037

Teknisk data Q90.195.120 Q90.195.060
Yttre mått B x D x H mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Inre mått B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Vikt utan inredning kg 424 265
Extraktionsluft NW 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 9 4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5
Maximal last kg 600 600
Ytlast kg/m² 531 894
Kapacitet draglåda Liter 30,00 4,00

   

Transportsockel
Lastpallhöjd transportsockel mm 90 90
Lastpalbredd transportsockel mm 1120 526

Q-CLASSIC-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• Robust konstruktion med trippla gångjärn, rep-och stöttålig yta, lätt att 

rengöra
• Skåpet i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Lätt att hantera med bekvämlighet, dörrar stannar i vilken position som 

helst
• Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
• Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
• Dörrar låsbara med cylinderlås (integration i ett låssystem möjlig) och 

låsstatus indikator (röd/grön)
 
Transport
• Valbar Q-Mover för inomhus transport
• Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd 

Standardinredning
• 4 eller 6  utdragbara lådor (stålplåt, pulverlackerad)
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Färger tillgängliga

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

  

Säkerhetsskåp 
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.120.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30002-040-33637

Säkerhetsskåp 
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.120.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 
3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30002-041-33637

Säkerhetsskåp 
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.060.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30074-040-33603

Säkerhetsskåp 
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.060.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 
3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30074-041-33603

Perforerad insats (H=60 mm)
gjort av stålplåt,  
pulverlackerad RAL 7035,  
för bottenvanna 

Beställnings nr. 5555
Q90.195.060

Beställnings nr. 5536
Q90.195.120

Basskydd 

Beställnings nr. 30112
Q90.195.060

Beställnings nr. 30036
Q90.195.120

Q-Mover
för lätt transport av 
breda skåp igenom normala  
rumsdörrar 

Beställnings nr. 30037

Teknisk data Q90.195.120.WDAC Q90.195.060.WDAC
Yttre mått B x D x H mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Inre mått B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Vikt utan inredning kg 424 265
Extraktionsluft NW 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 9 4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5
Maximal last kg 600 600
Ytlast kg/m² 531 894
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 75 75
Kapacitet botten sump Liter 33 22

Transportsockel
Lastpallhöjd transportsockel mm 90 90
Lastpalbredd transportsockel mm 1120 526

Q-PEGASUS-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• Robust konstruktion med trippla gångjärn, rep-och stöttålig yta, lätt att 

rengöra
• Skåpet i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• En-hands hantering av skåp med dubbla dörrar (AGT)
• Säkert dörröppningssystem för bekväm och trygg förflyttning och lagring av 

behållare
• Automatisk dörrstängning (TSA), efter ca 60 sekunder stängs öppnade 

dörrar, akustisk och visuell signal före stängning
• Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
• Dörrar låsbara med cylinderlås (integration i ett låssystem möjlig) och 

låsstatus indikator (röd/grön)
 
Transport
• Valbar Q-Mover för inomhus transport
• Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd 

Standardinredning
• 3 hyllor, 1 bottenvanna (stålplåt, pulverlackerad)
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Färger tillgängliga

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

  

Säkerhetsskåp 
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.120.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30002-040-33649

Beställnings nr. 30002-041-33649 (ljusgrått)

Säkerhetsskåp 
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.120.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 
4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30002-041-33647

Beställnings nr. 30002-040-33647 (varningsgul)

Säkerhetsskåp 
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.060.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30074-040-33610

Beställnings nr. 30074-041-33610 (ljusgrått)

Säkerhetsskåp 
Q-PEGASUS-90 modell Q90.195.060.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 
4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30074-041-33608

Beställnings nr. 30072-040-33608 (varningsgul)

Plastbricka för utdragbar 
låda
tillverkat av PP, grå eller vit 

Beställnings nr. 18472
Q90.195.060

Beställnings nr. 10054
Q90.195.120

Basskydd 

Beställnings nr. 30112
Q90.195.060

Beställnings nr. 30036
Q90.195.120

Q-Mover
för lätt transport av 
breda skåp igenom normala  
rumsdörrar 

Beställnings nr. 30037

Teknisk data Q90.195.120.WDAC Q90.195.060.WDAC
Yttre mått B x D x H mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Inre mått B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Vikt utan inredning kg 424 265
Extraktionsluft NW 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 9 4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5
Maximal last kg 600 600
Ytlast kg/m² 531 894
Kapacitet draglåda Liter 30,00 4,00

   

Transportsockel
Lastpallhöjd transportsockel mm 90 90
Lastpalbredd transportsockel mm 1120 526

Q-PEGASUS-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• Robust konstruktion med trippla gångjärn, rep-och stöttålig yta, lätt att 

rengöra
• Skåpet i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Lätt att hantera med bekvämlighet, dörrar stannar i vilken position som 

helst
• Totalt 7 dörrfärger är möjliga utan extra kostnad
• Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
• Dörrar låsbara med cylinderlås (integration i ett låssystem möjlig) och 

låsstatus indikator (röd/grön)
 
Transport
• Valbar Q-Mover för inomhus transport
• Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd 

Standardinredning
• 4 eller 6  utdragbara lådor (stålplåt, pulverlackerad)
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med
recirkulerande luftfiltersystem

Recirkulerande luftfilterskåp 
FX-CLASSIC-90 modell FX90.229.120.MV
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 3 x brickhylla, 
1 x bottenvanna (PP)
Beställnings nr. 33286-040-33543

Beställnings nr. 33286-046-33543 (Trafikröd)

Recirkulerande luftfilterskåp Recirkulerande luftfilterskåp 
FX-CLASSIC-90 modell FX90.229.120.MV
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i trafikröd (RAL 3020), inredning 
med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 3 x brickhylla, 
1 x bottenvanna (PP)
Beställnings nr. 33286-046-33543

Beställnings nr. 33286-040-33545 (varningsgul)

Recirkulerande luftfilterskåp

Recirkulerande luftfilterskåp 
FX-CLASSIC-90 modell FX90.229.120.MV
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning 
med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 3 x brickhylla, 
1 x bottenvanna (PP)
Beställnings nr. 33286-041-33543

Recirkulerande luftfilterskåp 
FX-CLASSIC-90 modell FX90.229.120.MV
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i ljusgrått (RAL 7035), inredning med 
3 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP), 6 x draglåda, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 33286-041-33545

Flerstegs, robust och bred bandpassfilter med hög kapacitet, miljö-
vänlig  på grund av lång livslängd och filter återvinning

Aktivt kolfilter som kan bytas ut
med multifas filtersystem 

Beställnings nr. 32950

Övervakning av elektronik med en state-of-the-art 4.7 ” grafisk 
display pekskärm, som visar alla viktiga övervaknings-detaljer

med
recirkulerande luftfiltersystem

Teknisk data FX90.229.120.MV
Yttre mått B x D x H mm 1193 x 615 x 2294
Inre mått B x D x H mm vänster: 450 x 522 x 1647 

höger: 450 x 522 x 1647
Vikt utan inredning kg 554
Maximal last kg 600
Ytlast kg/m² 595
Frekvens Hz 50
Nominel spänning V 230
Max. strömförbrukning A 0,5
Strömförbruk vid operering W 120
Strömförbruk i standby läge W 50

Transportsockel
Lastpallhöjd transportsockel mm 90
Lastpalbredd transportsockel mm 1120

Färger tillgängliga

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

FX-CLASSIC-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga vätskor 
och andra vådliga ämnen 

 
Skåp
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
 
Funktion/ konstruktion
• Robust konstruktion med trippla gångjärn, rep-och stöttålig yta, lätt att 

rengöra
• Mellanvägg - ett skåp med två olika inredningar
• Skåp färg i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgult (RAL 1004), 

ljusgrått (RAL 7035) eller trafikröd (RAL3020)
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Lätt att hantera med bekvämlighet, dörrar stannar i vilken position som 

helst
• Dörrar låsbara med cylinderlås (integration i ett låssystem möjlig) och 

låsstatus indikator (röd/grön) 

Recirkulerande luftfiltersystem
• Idealisk för direkt installation i arbetslokaler - mycket lågt ljud, endast ca. 39 

dB (A)
• Med flerstegsfilter
• VDE godkänd övervakningselektronik (utvinning och filterövervakning) inkl. 

anslutningskabel och nätkontakt
• Optiskt och akustiskt larm, inklusive potentialfri larmkontakt
• Skärm med innovativ pekplatta
• ATEX compliant: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
 
Transport
• Valbar Q-Mover för inomhus transport
• Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd 

Standardinredning
• 3 hyllor, 1 perforerad insats, en bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
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med
recirkulerande luftfiltersystem

Recirkulerande luftfilterskåp 
FX-PEGASUS-90 modell FX90.229.120.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 32905-040-33649
Beställnings nr. 32905-046-33649 (Trafikröd, 6 x draglåda)
Beställnings nr. 32905-041-33649 (ljusgrått, 6 x draglåda)

Recirkulerande luftfilterskåp 
FX-PEGASUS-90 modell FX90.229.120.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i trafikröd (RAL 3020), inredning med 
4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 32905-046-33647
Beställnings nr. 32905-040-33647 (varningsgul, 4 x draglåda)
Beställnings nr. 32905-041-33647 (ljusgrått, 4 x draglåda)

Recirkulerande luftfilterskåp 
FX-PEGASUS-90 modell FX90.229.060.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i trafikröd (RAL 3020), inredning med 
6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 32915-046-33610
Beställnings nr. 32915-040-33610 (varningsgul, 6 x draglåda)
Beställnings nr. 32915-041-33610 (ljusgrått, 6 x draglåda)

Recirkulerande luftfilterskåp 
FX-PEGASUS-90 modell FX90.229.060.WDAC
skåpets färg antracit grå (RAL 7016), med flygeldörr i varningsgul (RAL 1004), inredning 
med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 32915-040-33608
Beställnings nr. 32915-046-33608 (Trafikröd, 4 x draglåda)
Beställnings nr. 32915-041-33608 (ljusgrått, 4 x draglåda)

Flerstegs, robust och bred bandpassfilter med hög kapacitet, miljö-
vänlig  på grund av lång livslängd och filter återvinning

Aktivt kolfilter som kan bytas ut
med multifas filtersystem 

Beställnings nr. 32950
FX90.229.120.WDAC

Beställnings nr. 32951
FX90.229.060.WDAC

Övervakning av elektronik med en state-of-the-art 4.7 ” grafisk 
display pekskärm, som visar alla viktiga övervaknings-detaljer

med
recirkulerande luftfiltersystem

Teknisk data FX90.229.120.WDAC FX90.229.060.WDAC
Yttre mått B x D x H mm 1193 x 615 x 2294 599 x 615 x 2294
Inre mått B x D x H mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Vikt utan inredning kg 459 287
Maximal last kg 600 600
Ytlast kg/m² 546 915
Frekvens Hz 50 50
Nominel spänning V 230 230
Max. strömförbrukning A 0,5 0,5
Strömförbruk vid operering W 120 120
Strömförbruk i standby läge W 50 50

Transportsockel
Lastpallhöjd transportsockel mm 90 90
Lastpalbredd transportsockel mm 1120 526

Färger tillgängliga

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

FX-PEGASUS-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga vätskor 
och andra vådliga ämnen 

 
Skåp
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
 
Funktion/ konstruktion
• Robust konstruktion med trippla gångjärn, rep-och stöttålig yta, lätt att 

rengöra
• Skåp färg i antracitgrå (RAL 7016), dörrar i varningsgult (RAL 1004), 

ljusgrått (RAL 7035) eller trafikröd (RAL3020)
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• En-hands hantering av skåp med dubbla dörrar (AGT)
• Säkert dörröppningssystem för bekväm och trygg förflyttning och lagring av 

behållare
• Automatisk dörrstängning (TSA), efter ca 60 sekunder stängs öppnade 

dörrar, akustisk och visuell signal före stängning
• Dörrar låsbara med cylinderlås (integration i ett låssystem möjlig) och 

låsstatus indikator (röd/grön) 

Recirkulerande luftfiltersystem
• Idealisk för direkt installation i arbetslokaler - mycket lågt ljud, endast ca. 39 

dB (A)
• Med flerstegsfilter
• VDE godkänd övervakningselektronik (utvinning och filterövervakning) inkl. 

anslutningskabel och nätkontakt
• Optiskt och akustiskt larm, inklusive potentialfri larmkontakt
• Skärm med innovativ pekplatta
• ATEX compliant: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
 
Transport
• Valbar Q-Mover för inomhus transport
• Integrerad transportsockel med borttagbar, valbar sockelskydd 

Standardinredning
• 4 eller 6  utdragbara lådor (stålplåt, pulverlackerad)
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Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.196.120
varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30115-002-33717

Beställnings nr. 30116-002-33717 (dörrfasthållare)

Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.196.120
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30115-001-33717

Beställnings nr. 30116-001-33717 (dörrfasthållare)

Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.196.060
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30227-001-33661

Beställnings nr. 30228-001-33661 (dörrfasthållare)

Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.196.060
varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30227-002-33661

Beställnings nr. 30228-002-33661 (dörrfasthållare)

Perforerad insats (H=60 mm)
gjort av stålplåt,  
pulverlackerad RAL 7035,  
för bottenvanna 

Beställnings nr. 5536
S90.196.120.WDAS

Perforerad insats (H=60 mm)
gjort av stålplåt,  
pulverlackerad RAL 7035,  
för bottenvanna 

Beställnings nr. 5555
S90.196.060.WDAS

Teknisk data S90.196.120(.WDAS) S90.196.060(.WDAS)
Yttre mått B x D x H mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Inre mått B x D x H mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Vikt utan inredning kg 420 260
Extraktionsluft NW 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 10 4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5
Maximal last kg 600 600
Ytlast kg/m² 528 893
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 75 75
Kapacitet botten sump Liter 33 22

S-CLASSIC-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhets-

facken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
• Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Dörröppnings system (valfri) bekväm och säker flyttning och lagring av 

behållare
• Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig) 

Standardinredning
• 3 hyllor, 1 bottenvanna (stålplåt, pulverlackerad)



50 51

  

Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.196.120.WDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30116-002-33724

Beställnings nr. 30116-001-33724 (ljusgrått)

Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.196.120.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30116-001-33726

Beställnings nr. 30116-002-33726 (varningsgul)

Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.196.060.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30228-001-33681

Beställnings nr. 30228-002-33681 (varningsgul)

Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.196.060.WDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30228-002-33683

Beställnings nr. 30228-001-33683 (ljusgrått)

Plastbricka för utdragbar 
låda
tillverkat av PP, grå eller vit 

Beställnings nr. 10054
S90.196.120.WDAS

Beställnings nr. 18472
S90.196.060.WDAS

Teknisk data S90.196.120.WDAS S90.196.060.WDAS
Yttre mått B x D x H mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Inre mått B x D x H mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Vikt utan inredning kg 420 260
Extraktionsluft NW 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 10 4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5
Maximal last kg 600 600
Ytlast kg/m² 528 893
Kapacitet draglåda Liter 30,00 4,00

S-CLASSIC-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhets-

facken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
• Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Dörröppnings system (valfri) bekväm och säker flyttning och lagring av 

behållare
• Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig) 

Standardinredning
• 4 eller 6  utdragbara lådor (stålplåt, pulverlackerad)
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Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.129.120
varningsgul (RAL 1004), inredning med 2 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30121-002-33746

Beställnings nr. 30122-002-33746 (dörrfasthållare)

Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.129.120
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30121-001-33746

Beställnings nr. 30122-001-33746 (dörrfasthållare)

Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.129.060
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30238-001-33737

Beställnings nr. 30239-001-33737 (dörrfasthållare)

Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.129.060
varningsgul (RAL 1004), inredning med 2 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30238-002-33737

Beställnings nr. 30239-002-33737 (dörrfasthållare)

Perforerad insats (H=60 mm)
gjort av stålplåt,  
pulverlackerad RAL 7035,  
för bottenvanna 

Beställnings nr. 5536
S90.129.120(.WDAS)

Perforerad insats (H=60 mm)
gjort av stålplåt,  
pulverlackerad RAL 7035,  
för bottenvanna 

Beställnings nr. 5555
S90.129.060(.WDAS)

Teknisk data S90.129.120(.WDAS) S90.129.060(.WDAS)
Yttre mått B x D x H mm 1196 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298
Inre mått B x D x H mm 1050 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072
Vikt utan inredning kg 270 170
Extraktionsluft NW 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 6 3
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5
Maximal last kg 600 600
Ytlast kg/m² 450 799
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 75 75
Kapacitet botten sump Liter 33 22

S-CLASSIC-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhets-

facken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
• Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Dörröppnings system (valfri) bekväm och säker flyttning och lagring av 

behållare
• Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig) 

Standardinredning
• 2 hyllor, 1 bottenvanna (stålplåt, pulverlackerad)
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Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.129.120.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30122-001-33754

Beställnings nr. 30122-002-33754 (varningsgul)

Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.129.120.WDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 2 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30122-002-33753

Beställnings nr. 30122-001-33753 (ljusgrått)

Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.129.060.WDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30239-002-33741

Beställnings nr. 30239-001-33741 (ljusgrått)

Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.129.060.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30239-001-33740

Beställnings nr. 30239-002-33740 (varningsgul)

Plastbricka för utdragbar 
låda
tillverkat av PP, grå eller vit 

Beställnings nr. 10054
S90.129.060.WDAS

Beställnings nr. 18472
S90.196.060.WDAS

Teknisk data S90.129.120.WDAS S90.129.060.WDAS
Yttre mått B x D x H mm 1196 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298
Inre mått B x D x H mm 1050 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072
Vikt utan inredning kg 270 170
Extraktionsluft NW 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 6 3
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5
Maximal last kg 600 600
Ytlast kg/m² 450 799
Kapacitet draglåda Liter 30,00 4,00

S-CLASSIC-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhets-

facken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
• Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Dörröppnings system (valfri) bekväm och säker flyttning och lagring av 

behållare
• Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig) 

Standardinredning
• 2 eller 3 draglådor (stålplåt pulverlackerad)
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Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.196.120.MV.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna 
(stålplåt pulverlackerad), 3 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP)
Beställnings nr. 30348-001-33848

Säkerhetsskåp 
S-CLASSIC-90 modell S90.196.060.MH.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna 
(stålplåt pulverlackerad), 2 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP)
Beställnings nr. 30353-001-33835

Teknisk data S90.196.120.MV.WDAS S90.196.060.MH.WDAS
Yttre mått B x D x H mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Inre mått B x D x H mm vänster: 450 x 524 x 1742 

höger: 450 x 524 x 1742
övre del: 450 x 524 x 877 
nedre del: 450 x 524 x 845

Djup med öppna dörrar mm 1174 1135
Vikt utan inredning kg 515 260
Extraktionsluft NW 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 8 4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5
Ytlast kg/m² 576 891
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 50 50
Kapacitet botten sump Liter 11 11
Max. kapacitet brickhylla Liter 11 11

Säkerhetsskåp 
S-PHOENIX-90 modell S90.196.120.MV.FDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna 
(stålplåt pulverlackerad), 3 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP)
Beställnings nr. 30708-001-33848

Säkerhetsskåp 
S-PHOENIX-90 modell S90.196.060.MH.FDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna 
(stålplåt pulverlackerad), 2 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP)
Beställnings nr. 30709-001-33835

  

Teknisk data S90.196.120.MV.FDAS S90.196.060.MH.FDAS
Yttre mått B x D x H mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Inre mått B x D x H mm vänster: 450 x 524 x 1742 

höger: 450 x 524 x 1742
övre del: 450 x 524 x 877 
nedre del: 450 x 524 x 845

Djup med öppna dörrar mm 950 931
Vikt utan inredning kg 515 260
Extraktionsluft NW 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 8 4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5
Ytlast kg/m² 576 891
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 50 50
Kapacitet botten sump Liter 11 11
Max. kapacitet brickhylla Liter 11 11

S-CLASSIC-90 / S-PHOENIX-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhets-

facken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
• Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem

• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Dörröppnings system (valfri) bekväm och säker flyttning och lagring av 

behållare
• Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig) 

Standardinredning
• Vänster / övre avd.: 2 eller 3 hyllor, 1 perforerad insats, en bottenvanna 

(stålplåt pulverlackerad)
• Höger / nedre avd.: 2 eller 3 draghyllor, bottenvanna (PP)

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhets-

facken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
• Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem

• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Vikdörr
• Säkert dörröppningssystem för bekväm och trygg förflyttning och lagring av 

behållare
• Utrymmesbesparande vikdörrar fodrar mindre utrymme framför skåpet när 

dörrarna är öppna
• Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig) 

Standardinredning
• Vänster / övre avd.: 2 eller 3 hyllor, 1 perforerad insats, en bottenvanna 

(stålplåt pulverlackerad)
• Höger / nedre avd.: 2 eller 3 draghyllor, bottenvanna (PP)
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Säkerhetsskåp 
S-PHOENIX-90 modell S90.196.120.FDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30118-001-33717

Säkerhetsskåp 
S-PHOENIX-90 modell S90.196.120.FDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30118-002-33717

Säkerhetsskåp 
S-PHOENIX-90 modell S90.196.060.FDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30233-001-33661

Säkerhetsskåp 
S-PHOENIX-90 modell S90.196.060.FDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30233-002-33661

Perforerad insats (H=60 mm)
gjort av stålplåt,  
pulverlackerad RAL 7035,  
för bottenvanna 

Beställnings nr. 5536
S90.196.120.FDAS

Perforerad insats (H=60 mm)
gjort av stålplåt,  
pulverlackerad RAL 7035,  
för bottenvanna 

Beställnings nr. 5555
S90.196.060.FDAS

Teknisk data S90.196.120.FDAS S90.196.060.FDAS
Yttre mått B x D x H mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Inre mått B x D x H mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Vikt utan inredning kg 420 260
Extraktionsluft NW 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 10 4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5
Maximal last kg 600 600
Ytlast kg/m² 528 893
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 75 75
Kapacitet botten sump Liter 33 22

S-PHOENIX-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhets-

facken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
• Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Vikdörr
• Säkert dörröppningssystem för bekväm och trygg förflyttning och lagring av 

behållare
• Utrymmesbesparande vikdörrar fodrar mindre utrymme framför skåpet när 

dörrarna är öppna
• Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig) 

Standardinredning
• 3 hyllor, 1 bottenvanna (stålplåt, pulverlackerad)
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Säkerhetsskåp 
S-PHOENIX-90 modell S90.196.120.FDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30118-001-33724

Beställnings nr. 30118-002-33724 (varningsgul)

Säkerhetsskåp 
S-PHOENIX-90 modell S90.196.120.FDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30118-002-33726

Beställnings nr. 30118-001-33726 (ljusgrått)

Säkerhetsskåp 
S-PHOENIX-90 modell S90.196.060.FDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 4 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30233-001-33681

Beställnings nr. 30233-002-33681 (varningsgul)

Säkerhetsskåp 
S-PHOENIX-90 modell S90.196.060.FDAS
varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30233-002-33683

Beställnings nr. 30233-001-33683 (ljusgrått)

Plastbricka för utdragbar 
låda
tillverkat av PP, grå eller vit 

Beställnings nr. 10054
S90.196.120.FDAS

Beställnings nr. 18472
S90.196.060.FDAS

Teknisk data S90.196.120.FDAS S90.196.060.FDAS
Yttre mått B x D x H mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Inre mått B x D x H mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Vikt utan inredning kg 420 260
Extraktionsluft NW 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 10 4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5
Maximal last kg 600 600
Ytlast kg/m² 528 893
Kapacitet draglåda Liter 30,00 4,00

S-PHOENIX-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhets-

facken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
• Skåpets yttre är tillverkat av stålplåt i endera varningsgult (RAL 1004) eller 

ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Vikdörr
• Säkert dörröppningssystem för bekväm och trygg förflyttning och lagring av 

behållare
• Utrymmesbesparande vikdörrar fodrar mindre utrymme framför skåpet när 

dörrarna är öppna
• Självstängande vid brandsituation med integrerad termiskt frigöringssystem
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig) 

Standardinredning
• 4 eller 6  utdragbara lådor (stålplåt, pulverlackerad)
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Vänster utrymme

  

Höger utrymme

Combi säkerhetsskåp 
K-PHOENIX-90 modell K90.196.120.MF.FWAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna 
(stålplåt pulverlackerad), 4 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30333-001-33838

Combi säkerhetsskåp 
K-PHOENIX-90 modell K90.196.120.MF.FWAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 6 x draghylla 
(panel/PP)
Beställnings nr. 30333-001-33839

Teknisk data K90.196.120.MF.FWAS
Yttre mått B x D x H mm 1197 x 617 x 1969
Inre mått B x D x H mm vänster: 450 x 522 x 1742 

höger uppe: 491 x 542 x 862 
höger nere: 491 x 542 x 862

Djup med öppna dörrar mm 1178
Vikt utan inredning kg 515
Extraktionsluft NW 75
Luft ändring 10 times m³/h 9
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 75
Kapacitet botten sump Liter 22
Kapacitet draghylla Liter 11,00
Kapacitet draglåda Liter

Combi säkerhetsskåp 
K-PHOENIX Vol.2-90 modell K90.196.120.MF.FWAC
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna 
(stålplåt pulverlackerad), 4 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30334-001-33838

Combi säkerhetsskåp 
K-PHOENIX Vol.2-90 modell K90.196.120.MF.FWAC
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 6 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 6 x draghylla 
(panel/PP)
Beställnings nr. 30334-001-33839

Vänster utrymme

  

Höger utrymme

Teknisk data K90.196.120.MF.FWAC
Yttre mått B x D x H mm 1197 x 617 x 1969
Inre mått B x D x H mm vänster: 450 x 524 x 1742 

höger uppe: 491 x 542 x 862 
höger nere: 491 x 542 x 862

Djup med öppna dörrar mm 1178
Vikt utan inredning kg 515
Extraktionsluft NW 75
Luft ändring 10 times m³/h 9
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 75
Kapacitet botten sump Liter 22
Kapacitet draghylla Liter 11,00
Kapacitet draglåda Liter

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

Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brand-
farliga ämnen i arbetsområden 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhets-

facken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
• Två i en – förvaring av brandfarliga vätskor och aggressiva kemikalier i ett 

skåp
• Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftkanaler färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluft-

ningssystem, med endast ett extraktionsluftinlopp
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygel och vikdörr
• Standard dörröppnings system (vänster utrymme), dörrar stannar i vilken 

position som helst  (höger utrymme), bekväm och säker flyttning och 
lagring av behållare

• Dörrar låsbara med cylinderlås, integration i låssystemen är möjliga (vänster 
utrymme) 

Standardinredning
• Vänster utrymme.: 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 bottenvanna (stålplåt 

pulverlackerad) eller 6 draglådor (stålplåt pulverlackerad)
• Höger utrymme.: 4 eller 6 draglådor (PP)

Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brand-
farliga ämnen i arbetsområden 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• En robust konstruktion med säkerhetselement samlade utanför säkerhets-

facken för ökat skydd mot frätning, lätt att rengöra
• Två i en – förvaring av brandfarliga vätskor och aggressiva kemikalier i ett 

skåp
• Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftkanaler färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt avluft-

ningssystem, med endast ett extraktionsluftinlopp
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygel och vikdörr
• Standard dörröppnings system (vänster utrymme), dörrar stannar i vilken 

position som helst  (höger utrymme), bekväm och säker flyttning och 
lagring av behållare

• Automatisk dörrstängningsystem släpper stängda dörrar efter ca. 60 
sekunder inkluderar akustisk och visuell signal före stängning (vänster 
utrymme)

• Dörrar låsbara med cylinderlås, integration i låssystemen är möjliga (vänster 
utrymme) 

Standardinredning
• Vänster utrymme.: 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 bottenvanna (stålplåt 

pulverlackerad) eller 6 draglådor (stålplåt pulverlackerad)
• Höger utrymme.: 4 eller 6 draglådor (PP)



64 65

Vänster utrymme

  
Höger utrymme

Kombination underbänk skåp 
K-UB-90 modell K90.060.140.050.UB.3T
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna 
(stålplåt pulverlackerad), 1 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30377-001-33846

inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 2 x draghylla 
(panel/PP)
Beställnings nr. 30377-001-33847 

Kombination underbänk skåp 
K-UB-90 modell K90.060.140.050.UB.ST
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad) 
(panel/PP)
Beställnings nr. 30370-001-30372

inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad) (panel/PP)
Beställnings nr. 30370-001-30371 

Kombination underbänk skåp 
K-UB-90 modell K90.060.110.050.UB.2T
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna 
(stålplåt pulverlackerad), 1 x draghylla (panel/PP)
Beställnings nr. 30365-001-33844

inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad), 2 x draghylla 
(panel/PP)
Beställnings nr. 30365-001-33845 

Kombination underbänk skåp 
K-UB-90 modell K90.060.110.050.UB.ST
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad) 
(panel/PP)
Beställnings nr. 30358-001-30360

inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad) (panel/PP)
Beställnings nr. 30358-001-30359 

stabil –lätt att flytta på skåpet  
säker hantering av skåpet –integrerad låsmekanism 
flexibel –höjd kan justeras efter olika laboratoriemöbler

Hjul med sockel (H=30 mm)
gjort av stål,  
pulverlackerad RAL 7036 

Beställnings nr. 30374
K90.060.140.050.UB.3T / K90.060.140.050.UB.ST

Beställnings nr. 30362
K90.060.110.050.UB.2T / K90.060.110.050.UB.ST

Teknisk data K90.060.110.050.UB.ST K90.060.110.050.UB.2T K90.060.140.050.UB.ST K90.060.140.050.UB.3T
Yttre mått B x D x H mm 1102 x 502 x 601 1102 x 502 x 601 1402 x 502 x 601 1402 x 502 x 601
Inre mått B x D x H mm vänster: 470 x 381 x 502 

höger: 440 x 468 x 562
vänster: 470 x 380 x 502 
höger: 440 x 468 x 562

vänster: 770 x 381 x 502 
höger: 440 x 468 x 562

vänster: 770 x 380 x 502 
höger: 440 x 468 x 562

Djup med öppna dörrar mm 964 1044 964 964
Vikt utan inredning kg 155 155 197 197
Extraktionsluft NW 50 50 50 50
Luft ändring 10 times m³/h 2 2 3 3
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 1 1 1 1
Maximal last kg 300 300 300 300
Ytlast kg/m² 275 275 236 236
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg  25,00  25,00
Kapacitet draghylla Liter 11,00 11,00 11,00 11,00

Liter 10,00  16,50  
Kapacitet botten sump Liter  10,00  16,50

K-UB-90

Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brand-
farliga ämnen i arbetsområden 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
 
Funktion/ konstruktion
• Två separata förvaringsfack för förvaring av brandfarliga vätskor, syror och 

baser
• Skåp och dörrar/draglådor tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftkanaler färdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluft-

ningssystem, utvinning av båda avdelningarna genom ett extraktions 
luftintag på baksidan av skåpet 

Lagring av brandfarliga vätskor (vänster del)
• Dörrar och draglådor kan öppnas med minimal ansträngning
• 135° öppning av flygeldörrar
• Säker tillgång till alla behållare, draglådans interiör helt synlig 
• Draglådorna är standardutrustade med jordningsledning  inkl. klämma och 

en svetstätad sump
• Dörrar och draglåda är självstängande vid brand
• Dörrar och skåp låsbara med cylinderlås och låsindikator system 

Lagring av aggressiva, icke branfarliga vätskor (höger del)
• Tillverkad av melaminbelagda special arbetsplattor
• Draghyllor av hög kvalitet och stadig konstruktion med 

uttagbara plastbrickor
 
Transport
• Hjul sockel som tillval
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Säkerhetsskåp 
XL-CLASSIC-90 modell XL90.222.110.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x hylla (stålplåt pulverlackerad), 1 x transportsockel 
(stål pulverlackerad), 1 x bottenvanna med galler (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30393-001-30397

  

Säkerhetsskåp 
XL-CLASSIC-90 modell XL90.222.110.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x bottenvanna med galler (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30393-001-30394

Säkerhetsskåp 
XL-CLASSIC-90 modell XL90.222.155.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x bottenvanna med galler (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30382-001-30383

Säkerhetsskåp 
XL-CLASSIC-90 modell XL90.222.155.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x hylla (stålplåt pulverlackerad), 1 x transportsockel 
(stål pulverlackerad), 1 x bottenvanna med galler (stålplåt förzinkad)
Beställnings nr. 30382-001-30386

Teknisk data XL90.222.110.WDAS XL90.222.155.WDAS
Yttre mått B x D x H mm 1105 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224
Inre mått B x D x H mm 936 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890
Vikt utan inredning kg 855 1150
Extraktionsluft NW 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 17 24
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 15 15
Maximal last kg 1000 1000
Ytlast kg/m² 832 685
Max. vikt på hylla (jämt fördelat) kg 75 75
Kapacitet botten sump Liter 225 248

Säkerhetsskåp 
XL-CLASSIC-90 modell XL90.222.155.WDAS
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x bottenvanna med hyllor (stål förzinkad)
Beställnings nr. 30382-001-30387

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• Jordad länk från ena sidan till den andra på baksidan av skåpet, inne i 

skåpet med jordningstrådar inkl. klämma
• Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftanslutningar, färdiga för koppling (DN 75) till ett tekniskt 

avluftningssystem 

Flygeldörr
• Säkert dörröppningssystem för bekväm och trygg förflyttning och lagring 

av behållare
• Dörrar låsbara med cylinderlås 

Standardinredning
• Hyllor med lastkapacitet 75 kg
• Vannpallet med galler - en robust, förzinkad version (kapacitet 225 liter 

och 850 kg/m² lastkapcitet)
• Hyllsystem - monteras inuti skåpet, inkl. sump (80 liters kapacitet)
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Underbänk säkerhetsskåp 
UB-T-90 modell UB90.060.059.T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt 
pulverlackerad)
Beställnings nr. 30481-001-33763

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-T-90 modell UB90.060.059.050.T
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna 
(stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30483-001-33765

stabil –lätt att flytta på skåpet  
säker hantering av skåpet –integrerad låsmekanism 
flexibel –höjd kan justeras efter olika laboratoriemöbler

Hjul med sockel (H=30 mm)
gjort av stål,  
pulverlackerad RAL 7036 

Beställnings nr. 30478
Alla modeller

UB-S-90 / UB-T-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• Skåp och dörrar/draglådor tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftkanaler färdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluft-

ningssystem 

Flygeldörr och draglåda
• Dörrar och draglådor kan öppnas med minimal ansträngning
• 135° öppning av flygeldörrar
• Säker tillgång till alla behållare, draglådans interiör helt synlig 
• Draglådorna är standardutrustade med jordningsledning  inkl. klämma och 

en svetstätad sump
• Dörrar och draglåda är självstängande vid brand
• Dörrar och skåp låsbara med cylinderlås och låsindikator system
 
Transport
• Hjul sockel som tillval 

Standardinredning
• Sump integrerad i skåpet, lastkapacitet 50 kg 

(skåp med draglåda)
• Bottenvanna med perforerad insats 

(skåp med flygeldörrar)

Teknisk data UB90.060.059.S UB90.060.059.050.S UB90.060.059.T UB90.060.059.050.T
Yttre mått B x D x H mm 593 x 574 x 600 593 x 502 x 600 593 x 574 x 600 593 x 502 x 600
Inre mått B x D x H mm 470 x 452 x 502 470 x 382 x 502 470 x 452 x 502 470 x 382 x 502
Djup med öppna dörrar mm 990 918 1044 1044
Tyngd utan interiör inredning kg 120 110 120 110
Extraktionsluft NW 50 50 50 50
Luft ändring 10 times m³/h 1 1 1 1
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 1 1 1 1
Maximal last kg 300 300 300 300
Ytlast kg/m² 450 460 450 460
Kapacitet av draglåda Liter 11,50 10,00
Kapacitet botten sump Liter   12,00 10,00
Max. Last perforerad insättning kg 75,00  75,00 75,00

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-S-90 modell UB90.060.059.S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad 
insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 30472-001-35286

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-S-90 modell UB90.060.059.050.S
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30473-001-35295
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Underbänk säkerhetsskåp 
UB-T-90 modell UB90.060.089.2T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt 
pulverlackerad)
Beställnings nr. 30464-001-33767

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-T-90 modell UB90.060.089.050.2T
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna 
(stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30465-001-33769

stabil –lätt att flytta på skåpet  
säker hantering av skåpet –integrerad låsmekanism 
flexibel –höjd kan justeras efter olika laboratoriemöbler

Hjul med sockel (H=30 mm)
gjort av stål,  
pulverlackerad RAL 7036 

Beställnings nr. 30461
Alla modeller

UB-S-90 / UB-T-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• Skåp och dörrar/draglådor tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftkanaler färdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluft-

ningssystem 

Flygeldörr och draglåda
• Dörrar och draglådor kan öppnas med minimal ansträngning
• 135° öppning av flygeldörrar
• Säker tillgång till alla behållare, draglådans interiör helt synlig 
• Draglådorna är standardutrustade med jordningsledning  inkl. klämma och 

en svetstätad sump
• Dörrar och draglåda är självstängande vid brand
• Dörrar och skåp låsbara med cylinderlås och låsindikator system
 
Transport
• Hjul sockel som tillval 

Standardinredning
• Sump integrerad i skåpet, lastkapacitet 50 kg 

(skåp med draglåda)
• Bottenvanna med perforerad insats 

(skåp med flygeldörrar)

Teknisk data UB90.060.089.S UB90.060.089.050.S UB90.060.089.2T UB90.060.089.050.2T
Yttre mått B x D x H mm 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600
Inre mått B x D x H mm 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502
Djup med öppna dörrar mm 990 918 992 920
Tyngd utan interiör inredning kg 140 125 140 125
Extraktionsluft NW 50 50 50 50
Luft ändring 10 times m³/h 2 1 2 1
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 1 1 1 1
Maximal last kg 300 300 300 300
Ytlast kg/m² 313 317 313 317
Kapacitet av draglåda Liter 21,00 17,50
Kapacitet botten sump Liter   20,00 16,50
Max. Last perforerad insättning kg 75,00  75,00 75,00

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-S-90 modell UB90.060.089.S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad 
insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 30457-001-35299

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-S-90 modell UB90.060.089.050.S
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30458-001-35308
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Underbänk säkerhetsskåp 
UB-T-90 modell UB90.060.110.2T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stålplåt 
pulverlackerad)
Beställnings nr. 30443-001-33771

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-T-90 modell UB90.060.110.050.2T
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna 
(stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30444-001-33775

stabil –lätt att flytta på skåpet  
säker hantering av skåpet –integrerad låsmekanism 
flexibel –höjd kan justeras efter olika laboratoriemöbler

Hjul med sockel (H=30 mm)
gjort av stål,  
pulverlackerad RAL 7036 

Beställnings nr. 30362
Alla modeller

Teknisk data UB90.060.110.2T UB90.060.110.050.2T
Yttre mått B x D x H mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
Inre mått B x D x H mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Djup med öppna dörrar mm 1097 1025
Vikt utan inredning kg 180 160
Extraktionsluft NW 50 50
Luft ändring 10 times m³/h 2 2
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 1 1
Maximal last kg 300 300
Ytlast kg/m² 277 278
  
Kapacitet botten sump Liter 25 22
Max. Last perforerad insättning kg 75 75

UB-S-90 / UB-T-90

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• Skåp och dörrar/draglådor tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftkanaler färdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluft-

ningssystem 

Flygeldörr och draglåda
• Dörrar och draglådor kan öppnas med minimal ansträngning
• 135° öppning av flygeldörrar
• Säker tillgång till alla behållare, draglådans interiör helt synlig 
• Draglådorna är standardutrustade med jordningsledning  inkl. klämma och 

en svetstätad sump
• Dörrar och draglåda är självstängande vid brand
• Dörrar och skåp låsbara med cylinderlås och låsindikator system
 
Transport
• Hjul sockel som tillval 

Standardinredning
• Sump integrerad i skåpet, lastkapacitet 50 kg 

(skåp med draglåda)
• Bottenvanna med perforerad insats 

(skåp med flygeldörrar)

Teknisk data UB90.060.110.S UB90.060.110.050.S UB90.060.110.2S UB90.060.110.050.2S
Yttre mått B x D x H mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
Inre mått B x D x H mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Djup med öppna dörrar mm 990 918 990 918
Tyngd utan interiör inredning kg 180 160 180 160
Extraktionsluft NW 50 50 50 50
Luft ändring 10 times m³/h 2 2 2 2
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 1 1 1 1
Maximal last kg 300 300 300 300
Ytlast kg/m² 277 278 277 278
Kapacitet av draglåda Liter 26,00  11,50 10,00

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-S-90 modell UB90.060.110.S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad 
insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 30420-001-35327

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-S-90 modell UB90.060.110.050.S
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30421-001-35340

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-S-90 modell UB90.060.110.2S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 2 x perforerad 
insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 30427-001-35311

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-S-90 modell UB90.060.110.050.2S
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x draglåda (stålplåt pulverlackerad)
Beställnings nr. 30428-001-35337
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Underbänk säkerhetsskåp 
UB-ST-90 modell UB90.060.140.S2T
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna, 1 x draglåda 
(stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 30410-001-33777

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-ST-90 modell UB90.060.140.050.S2T
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna, 
1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 30411-001-33779

stabil –lätt att flytta på skåpet  
säker hantering av skåpet –integrerad låsmekanism 
flexibel –höjd kan justeras efter olika laboratoriemöbler

Hjul med sockel (H=30 mm)
gjort av stål,  
pulverlackerad RAL 7036 

Beställnings nr. 30374
Alla modeller

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

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• Skåp och dörrar/draglådor tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftkanaler färdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluft-

ningssystem 

Flygeldörr och draglåda
• Dörrar och draglådor kan öppnas med minimal ansträngning
• 135° öppning av flygeldörrar
• Säker tillgång till alla behållare, draglådans interiör helt synlig 
• Draglådorna är standardutrustade med jordningsledning  inkl. klämma och 

en svetstätad sump
• Dörrar och draglåda är självstängande vid brand
• Dörrar och skåp låsbara med cylinderlås och låsindikator system
 
Transport
• Hjul sockel som tillval 

Standardinredning
• Sump integrerad i skåpet, lastkapacitet 50 kg 

(skåp med draglåda)
• Bottenvanna med perforerad insats 

(skåp med flygeldörrar)

Teknisk data UB90.060.140.2S UB90.060.140.050.2S UB90.060.140.S2T UB90.060.140.050.S2T
Yttre mått B x D x H mm 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600
Inre mått B x D x H mm 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502
Djup med öppna dörrar mm 990 918 990 918
Tyngd utan interiör inredning kg 230 205 230 205
Extraktionsluft NW 50 50 50 50
Luft ändring 10 times m³/h 3 3 3 3
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 1 1 1 1
Maximal last kg 300 300 300 300
Ytlast kg/m² 240 240 240 240
Kapacitet av draglåda Liter 21,00/11,50 17,50/17,50 11,50 10,00
Kapacitet av bottenvanna Liter   20,00 16,50
Lastkapacitet av perforerad insats kg 75,00  75,00 75,00

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-S-90 modell UB90.060.140.2S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad 
insats (rostfritt stål), 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 30401-001-35345

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-S-90 modell UB90.060.140.050.2S
Djup 502 mm, ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda, 1 x draglåda (stålplåt 
pulverlackerad)
Beställnings nr. 30402-001-35359
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Special höjd 800 mm
Optimalt utnyttjande av det inre utrymmet - på två 
nivåer är det möjlig att lagra 2,5 liters flaskor.

stabil –lätt att flytta på skåpet  
säker hantering av skåpet –integrerad låsmekanism 
flexibel –höjd kan justeras efter olika laboratoriemöbler

Hjul med sockel (H=30 mm)
gjort av stål,  
pulverlackerad RAL 7036 

Beställnings nr. 30362
UB90.080.110.2S

Beställnings nr. 30478
UB90.080.059.060.S

Teknisk data UB90.080.110.060.2S UB90.080.059.060.S
Yttre mått B x D x H mm 1102 x 600 x 800 593 x 600 x 800
Inre mått B x D x H mm 979 x 482 x 702 470 x 482 x 702
Djup med öppna dörrar mm 994 990
Vikt utan inredning kg 233 143
Extraktionsluft NW 50 50
Luft ändring 10 times m³/h 2 2
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 1 1
Maximal last kg 300 300
Ytlast kg/m² 302 467
Draglådans kapacitet Liter 21,5/21,5 21,5

UB-S-90

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-S-90 modell UB90.080.110.060.2S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 2 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 2 x perforerad 
insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 32657-001-35373

Underbänk säkerhetsskåp 
UB-S-90 modell UB90.080.059.060.S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (stålplåt pulverlackerad), 1 x perforerad 
insats (rostfritt stål)
Beställnings nr. 32658-001-35377

Säker och godkänd lagring av brandfarliga ämnen i 
arbetsomgivningar 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
 
Funktion/ konstruktion
• Skåp och dörrar/draglådor tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftkanaler färdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluft-

ningssystem 

Draglåda
• Draglådor kan öppnas med minimal ansträngning
• 135° öppning av flygeldörrar
• Säker tillgång till alla behållare, draglådans interiör helt synlig 
• Draglådorna är standardutrustade med jordningsledning  inkl. klämma och 

en svetstätad sump
• Lådor självstängande vid brand
• Låsbar med cylinderlås och låsstatus indikator
 
Transport
• Hjul sockel som tillval 

Standardinredning
• Sump integrerad i skåpet, lastkapacitet 50 kg
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Underbänk säkerhetsskåp med kylaggregat 
UB-S-90K modell UB90.060.110.KU.S
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x draglåda (rostfritt stål)
Beställnings nr. 31827-001-35322

Underbänk säkerhetsskåp med kylaggregat och anslut-
ningsbart luftventilationssystem - undvik komplexa vägg 
och tak öppningar och dyra frånluftskanaler 
• hög flexibilitet i val av installations plats
• aktiv personligt skydd genom avskiljning av skadliga ångor, som 

samlas i filtersystemet
• med flerstegsfiltersystem, anslutningskabel  och stickkontakt
• inkl. utvinning och filterövervakning  - EMV godkänd av VDE
• optiskt och akustiskt larm inklusive potentialfri larmkontakt
 
Underbänk skåpet med insatt flerstegsfiltersystem är kapabelt att 
bibehålla lösningsmedelsångor (kolväten) permanent upp till filter 
mättnad av mer än 99,999% under normala driftsförhållanden som 
vid en simulerad olycka i säkerhetsskåpet..

Andra våningens draglåda
Gott om utrymme för små behållare, optimalt utnyttjande av det 
inre utrymmet vid lagring av små behållare 

Beställnings nr. 32121

Teknisk data UB90.060.110.KU.S
Yttre mått B x D x H mm 1108 x 574 x 630
Inre mått B x D x H mm 753 x 443 x 484
Djup med öppna dörrar mm 956
Vikt utan inredning kg 220
Extraktionsluft NW 50
Luft ändring 10 times m³/h  
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 1
Maximal last kg 300
Ytlast kg/m² 298

UB-S-90K 

Säker, kyld och godkänd förvaring av lättantändliga 
ämnen i arbetsområden 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
 
Funktion/ konstruktion
• Kylaggregat—konstant kyle�ekt inuti skåpet, med maximalt 2 ° C kyltempe-

ratur ( vid max . 25 ° C rumstemperatur)
• Skåp och draglåda tillverkat av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035) 

Draglåda
• Draglådor kan öppnas med minimal ansträngning
• Lådor självstängande vid brand
• Låsbar med cylinderlås och låsstatus indikator
 
Transport
• Integrerade hjul med sockelskydd  

Standardinredning
• Dragbricka –integrerad i skåpet (standard), lastkapacitet 50 kg
• Gott om utrymme för små behållare, optimalt utnyttjande av det inre 

utrymmet vid lagring av små behållare
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Skåp för gastuber 
G-OD modell GOD.215.135.WDFW
ljusgrått (RAL 7035), med fasta fönster och enstandard interiör utrustning för 5 x 50 liters 
gastuber
Beställnings nr. 30730-015

Beställnings nr. 30731-015 (GOD.215.135.WDHW, med gångjärnsförsedda fönster)

Skåp för gastuber 
G-OD modell GOD.215.135
ljusgrått (RAL 7035), med standardinredning för 5 x 50 liters gastuber
Beställnings nr. 30692-015

Skåp för gastuber 
G-OD modell GOD.215.100
ljusgrått (RAL 7035), med standardinredning för 3 x 50 liters gastuber
Beställnings nr. 30697-015
Beställnings nr. 30732-015 (GOD.215.100.WDFW, med fastställda fönster)
Beställnings nr. 30735-015 (GOD.215.100.WDHW, med gångjärnsförsedda fönster)

Skåp för gastuber 
G-OD modell GOD.215.070.R
ljusgrått (RAL 7035), med standardinredning för 2 x 50 liters gastuber
Beställnings nr. 30701-015
Beställnings nr. 30752-015 (GOD.215.070.WDFWR, med fastställda fönster)
Beställnings nr. 30753-015 (GOD.215.070.WDHWR, med gångjärnsförsedda fönster)

Rullande ramp
snabbt ihopbyggd, lätt och trygg  
manövrering av tuber 

Beställnings nr. 30702
GOD.215.070.R/.WDFWR/.WDHWR

Beställnings nr. 30698
GOD.215.100(.WDFW/.WDHW)

Beställnings nr. 30693
GOD.215.135(.WDFW/.WDHW)

Hylla
tillverkad av plåtstål  
pulverlackerad RAL 7035 

Beställnings nr. 30703
GOD.215.070.R/.WDFWR/.WDHWR

Beställnings nr. 30699
GOD.215.100(.WDFW/.WDHW)

Beställnings nr. 30694
GOD.215.135(.WDFW/.WDHW)

Teknisk data GOD.215.135(.WDFW/.WDHW) GOD.215.100(.WDFW/.WDHW) GOD.215.070.R
(.WDFWR/.WDHWR)

Yttre mått B x D x H mm 1356 x 400 x 2149 1006 x 400 x 2149 706 x 400 x 2149
Inre mått B x D x H mm 1345 x 370 x 2070 995 x 370 x 2070 695 x 370 x 2070
Vikt utan inredning kg 138 113 85
Extraktionsluft NW 75 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 10 8 5
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5 5
Maximal last kg 600 600 600
Ytlast kg/m² 390 509 699

G-OD

Säker och godkänd utomhus förvaring av brandfarliga  
eller giftiga gaser 

 
Funktion/ konstruktion
• En robust, konstruktion av hög kvalitet, helt förzinkad med pulverlackerad 

yta och bas av rostfritt stål
• Lätt installation, 16 genomföringsmöjligheter markerade på skåpets tak
• Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
• E�ektiv ventilation genom öppningar nedanför dörrarna och vid den bakre 

väggen
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Tillgänglig med valfria fönster (fast eller gångjärnsförsedda fönster)
• Låsbar vändspak (dörrar finns även tillgängliga med cylinderlås, vilka är 

förenliga för låssystem) 

Tak
• Sluttande tak framme låter vattnet rinna av och därmed undviks att 

väggarna förstörs
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Skåp för gastuber 
G-CLASSIC-30 modell G30.205.140
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och 
pulverlackerad)
Beställnings nr. 30651-001-30652 (för  4 x 50 liter gasflaskor)

Skåp för gastuber 
G-CLASSIC-30 modell G30.205.120
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och 
pulverlackerad)
Beställnings nr. 30663-001-30664 (för  4 x 50 liter gasflaskor)

Skåp för gastuber 
G-CLASSIC-30 modell G30.205.090
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och 
pulverlackerad)
Beställnings nr. 30673-001-30674 (för  3 x 50 liter gasflaskor)

Skåp för gastuber 
G-CLASSIC-30 modell G30.205.060
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och 
pulverlackerad)
Beställnings nr. 30685-001-30687 (för  2 x 50 liter gasflaskor)

Gastubsvagn
för en 50-liters gastub  
B × D × H (mm): 
320 × 335 × 1090 

Beställnings nr. 26294

Lateral tubhållare
för två 10-liters tuber,  
justerbar höjd, tillverkat av stålplåt 
pulverlackerad (RAL 7035) 

Beställnings nr. 30648

Teknisk data G30.205.140 G30.205.120 G30.205.090 G30.205.060
Yttre mått B x D x H mm 1398 x 616 x 2050 1198 x 616 x 2050 898 x 616 x 2050 598 x 616 x 2050
Inre mått B x D x H mm 1294 x 479 x 1874 1094 x 479 x 1874 794 x 479 x 1874 494 x 479 x 1874
Djup med öppna dörrar mm 1301 1201 1051 1136
Vikt utan inredning kg 545 485 340 290
Maximal last kg 600 600 600 600
Ytlast kg/m² 507,00 560,00 648,00 921,00
Extraktionsluft NW 75 75 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 12 10 7 4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5 5 5
Luftväxling 120 times m³/h 139 118 86 53
Tryckförlust (vid 120 luftbyten) Pa 143 103 147 85
Genomförnings möjligheter  60 48 24 12

G-CLASSIC-30

Säker och godkänd förvaring av brandfarliga eller 
giftiga gaser i arbetsområden 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-2
• Brandskydd i 30 minuter
• CE överensstämmelse
 
Funktion/ konstruktion
• Enkel installation av utrustning och ledningar - hög inre rymd (1890 mm), 

möjlighet upp till 60 genomförings möjligheter på toppen av skåpet
• Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt avluftningssystem
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig) 

Standardinredning
• Standardinredning – komplett med monteringsskenor, 

rullramp, tubhållaren och matchande spännband
• Tubhållaren över hela skåpets bredd
• Lateral tubhållare för två 10-liters tuber, alternativt 

även en höjdjusterbar version (inga verktyg krävs)
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Skåp för gastuber 
G-ULTIMATE-90 modell G90.205.140
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och 
pulverlackerad)
Beställnings nr. 30641-001-30642 (för  4 x 50 liter gasflaskor)

Skåp för gastuber 
G-ULTIMATE-90 modell G90.205.120
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och 
pulverlackerad)
Beställnings nr. 30657-001-30658 (för  4 x 50 liter gasflaskor)

Skåp för gastuber 
G-ULTIMATE-90 modell G90.205.090
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och 
pulverlackerad)
Beställnings nr. 30667-001-30668 (för  3 x 50 liter gasflaskor)

Skåp för gastuber 
G-ULTIMATE-90 modell G90.205.060.2F
ljusgrått (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stålplåt förzinkad och 
pulverlackerad)
Beställnings nr. 30678-001-30682 (för  2 x 50 liter gasflaskor)

Gastubsvagn
för en 50-liters gastub  
B × D × H (mm): 
320 × 335 × 1090 

Beställnings nr. 26294

Lateral tubhållare
för två 10-liters tuber,  
justerbar höjd, tillverkat av stålplåt 
pulverlackerad (RAL 7035) 

Beställnings nr. 30648

Teknisk data G90.205.140 G90.205.120 G90.205.090 G90.205.060.2F
Yttre mått B x D x H mm 1398 x 615 x 2050 1198 x 615 x 2050 898 x 615 x 2050 598 x 615 x 2050
Inre mått B x D x H mm 1245 x 400 x 1858 1045 x 400 x 1858 745 x 425 x 1858 477 x 425 x 1858
Djup med öppna dörrar mm 1337 1238 1090 1135
Vikt utan inredning kg 690 610 490 365
Maximal last kg 600 600 600 600
Ytlast kg/m² 571,00 625,00 752,00 999,00
Extraktionsluft NW 75 75 75 75
Luft ändring 10 times m³/h 9 8 6 4
Tryckförlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5 5 5
Luftväxling 120 times m³/h 111 93 66 45
Tryckförlust (vid 120 luftbyten) Pa 54 49 42 45
Genomförnings möjligheter  72 60 36 24

G-ULTIMATE-90

Säker och godkänd förvaring av brandfarliga eller 
giftiga gaser i arbetsområden 

• Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-2
• Brandresistans 90 minuter
• CE överensstämmelse
• GS provat, EN 14727 överensstämmelse (laboratoriemöbler)
 
Funktion/ konstruktion
• Enkel installation och anslutning av ledningar - höga interiör höjder (1858 

mm), 72 genomföringsmöjligheter på toppen av skåpet
• Skåp och dörrar tillverkade av stålplåt, ljusgrått (RAL 7035)
• Integrerade luftkanaler redo för anslutning till ett tekniskt avluftningssystem
• Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv 

Flygeldörr
• Dörrarna är låsbara med cylinderlås (integration i cylindersystem möjlig) 

Standardinredning
• Standardinredning – komplett med monteringsskenor , 

rullramp, tubhållaren och matchande spännband
• Tubhållaren över hela skåpets bredd
• Lateral tubhållare - för två 10-liters tuber, alternativt 

även en höjdjusterbar version (inga verktyg krävs) 
(inte möjlig för modell G90.205.060.2F)
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Recirkulerande luftfiltersystem UFA.20.30
för säkerhetsskåp
Beställnings nr. 25099

Omluftsfiltersystem enligt
RL 2006/95/EC (lågspännings direktiv) 
marking C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc 
and EMC Directive RL 2004/108/EC 
och RL 2014/34/EU (ATEX Direktiv)

Luftomcirkulationssystemet  
från asecos-framgångsrikt provats av  
det certifierade testinstitutet:

ALTERNATIV 1
Recirkulerande luftfiltersystem UFA.20.30-AUS
för underbänkskåp
Beställnings nr. 27144
Beställnings nr. 26885 (adapter som separat inhysning för lateral montering)

ALTERNATIV 2
Recirkulerande luftfiltersystem UFA.20.30-AUS
för underbänkskåp
Beställnings nr. 27144
Beställnings nr. 23458 (adapter för väggmontage)

Ersättningsfilter
aktivt kolfilter 
vikt 4.2 kg 

Beställnings nr. 24212
Alla modeller

Teknisk data UFA.20.30*
Yttre mått B x D x H mm 305 x 555 x 210
Tyngd kg 17
Volymström m³/h 25
Nominel spänning V 230
Frekvens Hz 50/60
Max. strömförbrukning A 0,07
Ljud nivå (ca.) dB 39
Strömförbrukning i på -läge W 21
Hastighet rpm 2200
   

Potentialfri larmkontakt  med passande kontakt
Max. Nominell spänning AC V 230
Max. Nominell spänning DC V 30
Max. Kontinuerlig ström A 10

UFA-LINE

Recirkulerande luftfiltersystem – undvik komplexa 
vägg-genomföringar och dyra frånluftskanaler 

• hög flexibilitet vid val av installationsplats
• aktiv personligt skydd genom avskiljning av skadliga ångor, som samlats i 

filtersystemet
• mycket låg ljudnivå, endast ca. 39 dB (A)
• ATEX kompatibel: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
• hölje tillverkat av pulverlackerat stålplåt
• med flerstegsfiltersystem och strömkabel
• inkl. övervakningselektronik för frånluft och filterövervakning , EMC-provad 

av VDE
• optiskt och akustiskt larm inklusive potentialfri larmkontakt 

Plug-in recirkulerande luftfiltersystemet är av typ UFA.20.30 och 
kan lagra lösningsmedelsångor (kolväten) permanent upp till en 
filter mättnad på mer än 99,999%, under normala driftsförhål-
landen såväl som i  simulerade olyckor i säkerhetsskåp. 

Recirkulerande luftfiltersystem UFA.20.30-AUS har utvecklats speciellt för 
tryckförhållanden  och volymflöden i säkerhetsskåp med liten inre volym. 
Det kan installeras på en monteras på toppen av ett säkerhetsskåp eller på 
en vägg.
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Frånluftsaggregat HF.EA.8677. 
CE överensstämmelse: C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Beställnings nr. 14218

Frånluftsaggregat HF.EA.11442. 
 med frånlufts övervakning, CE överensstämmelse: C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Beställnings nr. 14220

Frånluftsaggregat HF.EA.17447. 
 med frånlufts övervakning  med potentialfri larmkontakt , CE överensstämmelse: 
C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Beställnings nr. 16454

Frånluftsaggregat  HF.EA.11570. 
för väggmontage CE överensstämmelse: C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Beställnings nr. 17178

Filtreringsenhet för underbänk-skåp
för installation på vägg med 
filtrerings luftmonitor 
(utan underbänk-skåp) 

Beställnings nr. 24315

med potentialfri larmkontakt 
Beställnings nr. 24732

Teknisk data Alla modeller
Yttre mått B x D x H mm 200 x 400 x 200
Tyngd kg 10,1
Nominel spänning V 230
Frekvens Hz 50
Max. strömförbrukning A 0,35
Ljud nivå (ca.) dB 35,0
Strömförbrukning i på -läge W 45
 rpm  

Frånluftsaggregat  HF.EA.15575. 
för väggmontage  med frånlufts övervakning, CE överensstämmelse: 
C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Beställnings nr. 17177

Frånluftsaggregat  HF.EA.17448. 
för väggmontage  med frånlufts övervakning  med potentialfri larmkontakt , CE 
överensstämmelse: C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Beställnings nr. 18568

FILTRERINGSENHETER

Frånluftsaggregat för montering på skåp eller vägg-
montage – redo att anslutas, enkel och snabb instal-
lation 

Fångar säkert upp lättflyktiga ångor och gaser 

• mycket låg ljudnivå, idealisk för direkt installation på arbetsplatsen
• med anslutningskabel och strömkabeln
• Passande anslutning DN 75
• ATEX kompatibel: C` II 3/-G Ex c llC T4 

Med frånluftsövervakningintegrerad tryckläckage detektorom 
fläkten inte fungerar släcks den gröna lampan och den röda 
lampan tänds 
 

För väggmontering
• inkl. installationsfäste, flexibel slang, slangklämmor och installationsmaterial  

 

Filtreringsenheten har utvecklats speciellt för tryckförhållanden och volym-
flöden i säkerhetsskåp med liten inre volym.
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Djup 600 mm
Höjd 1100 mm
Höjd 1400 mm

Djup 600 mm
Höjd1460 mm

Djup 750 mm
Höjd 1100 mm
Höjd 1400 mm

Djup 750 mm
Höjd 1400 mm

Farliga ämnen på arbetsplatsen EX-LINE

Farliga ämnen på arbetsplatsen

Farliga ämnen på arbetsplatsen 
Farmaceutiska ångor

GAP-LINE

Farliga ämnen på arbetsplatsen 
med modulstruktur
Bredd kan öka ända från 300 mm till en total bredd av 
5400 mm. 
 

Skicka oss din förfrågan eller begär ytterligare 
information. 

Daglig hantering av vådligt material

1.
Vådliga ämnen på arbetsplatsen för limning, 
gjutning och städning vid Endress+Hauser 
Flowtec, Reinach, Switzerland.

2.
Vådliga ämnen på arbetsplatsen för åter-
ställning av böcker med lösningsmedel vid 
stadens arkiv, Bochum, Germany.

3.
Vådliga ämnen på arbetsplatsen för utred-
ning av vävnadsprover vid Medical University, 
Innsbruck, Austria.

4.
Vådliga ämnen på arbetsplatsen med 
leverans system för Kemiska och Veterinära 
Undersöknings Institutet, Rhein-Ruhr-Wupper, 
Krefeld, Germany.

5.
Vådliga ämnen på arbetsplatsen för under-
sökning av kemiska prover på Bayer CropSci-
ence, Monheim, Germany.

6.
Vådliga ämnen på arbetsplatsen för testning 
av mobila fordon vid brandkåren, Cologne, 
Germany.
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GAP-LINE

Frånlufts övervakning
• med visuellt och akustiskt larm
• valfritt inkluderas potentialfri larmkontakt
• Integrerade på / av-knappar och strömbrytare

Stödramar
• kan väljas för stående eller sittande arbete
• stark rörrams design, material styrka 4 mm, ljusgrått pulverlackerat  (liknande till RAL 

7035)
• höjd kan ställas in med hjälp av justerbara fötter, täcke finns som tillval

Avfallssystem för typ 90 underbänkskåp
• passande för arbetsplatser med farligt gods

Anti-reflex belysning
• energisparande lampa med borttagbar skärm
• lättillgänglig, enkelt utbyte av lysröret

Transparenta sidopaneler
• optimal ljusstyrka på riskfyllda arbetsplatsen, transparenta sidopaneler tillverkade av 

5mm härdat säkerhetsglas
• sluten version finns även som tillval, special material brädor belagda i melaminharts

Aluminium rörrams konstruktion
• robust, styv konstruktion, låg vikt, lågt golvtryck
• anodiserad yta, kemiskt resistent

Eluttag med en jordad kontakt
• skvätt-tät IP 54, integrerad i mediakanal som standard (min. 2)
• ytterligare uttag på beställning (också möjlig utan mediakanal)

Kan kombineras med en mängd olika underbänkskåp
• för lagring av brandfarliga  vätskor, syror, baser etc.
• kan användas tillsammans med stödramar
• matchande lock för ett elegant utseende (tillval)

Deflektor
• lätt att demontera för optimal rengöring
• enkel rengöring av hela interiören
• en transparent version av den bakre väggen och deflektorn finns att välja som tillval, 

idealisk för placering i mitten av ett rum

Media kanal
• valfritt, för anslutning av ett brett spektrum av medieförnödenheter såsom vatten, gas, 

tryckluft etc.

Arbetsytor
• välj efter behov från: speciella material överdragna med melaminharts, 1,4301 rost-

fritt stål eller teknisk keramik (hög motståndskraft mot många syror och baser)
• Arbetsplatsen för vådliga ämnen är också tillgänglig utan arbetsyta, idealisk för mon-

tering på befintliga arbetsytor
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Säkerhetsbänk för dispensering av läkemedel 
modell APA.145.090
medieförsörjning valfritt
Beställnings nr. 31834

Teknisk data APA.145.075 APA.145.090
Yttre mått B x D x H mm 750 x 600 x 1460 900 x 600 x 1460
Bred användbar arbetsyta mm 745 895
Djup användbar arbetsyta mm 440 440
Tyngd kg 91 100
Extraktionsluft NW 100 100
Mängden luftkanaler stycke 1 1
Nominell volymflöde m³/h 330 330
Di�erenstryck  per luftkanalen Pa 315 315
Frekvens Hz 50/60 50/60
Strömförbrukning i på -läge W 160 160
Strömförbrukning i standby- läge W 0,5 0,5
Nominel spänning V 230 230

Strömförsörjning 230 V, 50 Hz, lågenergilampa, on-o� knapp, strömbrytare, övervakningselektronik, tilluftsfläkt, 2 jordade uttag 230V, 
50 Hz. Enheten är skyddad med en 4 A säkring.
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Säkerhetsbänk för dispensering av läkemedel 
modell APA.145.075

Beställnings nr. 31833

Tillval tillgängliga: 

Ventilations serie 1
• 1 m flexibel slang DN100
• 2 slangklämmor
• 1 väggenomförning
 
Ventilation serie 2
• 7,5 m flexibel slang DN125
• 2 slangklämmor
• 1 väggenomförning
• 1 reducerand adapter DN100/125
 
Ventilation serie 3
• 1 fläkt DN150
• 2 reducerande adaptrar DN150/125
• 7,5 m flexibel slang DN125
• 2 slangklämmor
• 6 skruvar 4,2 x 16

GAP-LINE

Säkerhetsbänk för dispensering av läkemedel enligt 
DIN 12924 Part 4: 2012 

• säker hantering av kemikalier, skydd mot vådliga ångor och explosionsrisk
• lätt monteras på en bordsskiva
• en robust konstruktion tillverkat av kemiskt resistent, antibakteriell, pulver-

lackerad stålplåt
• luftutrustning provad av erkända testinstitut 

Standard utrustning 
• frånluftsfläkt 
• övervaknings elektronik med visuell och akustisk larm 
• arbetsplatsbelysning 
• ett steglöst höjdinställbart skärp gjort av akrylglas  
• 2 uttag
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Extrahering av 
farliga ämnen

Hantering av 
farliga ämnen

Luftrenings 
koncept

Säkerhetsskåp Vannsystem 
och behållare

Produktöversikt: asecos kompletta utbud

Säker hantering, godkänd lagring och miljöskydd: Asecos erbjuder ett brett 
utbud av säkerhetsprodukter.
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asecos PRINTasecos WEB

asecos webbsida
 
Besök den flerspråkig asecos webbsidan www.asecos.
com. Vi uppdaterar vår hemsida frekvent med de senaste 
händelserna, produktinnovationerna, katalogerna och infor-
mation om farligt gods.

asecos konfigurator
 
Med vår produkt konfigurator kan du planera din egen säker-
hetsskåp, inklusive inre utrustning, dimensioner och designs. 
Till slut får du en visualisering av den planerade produkten 
och du kan be om en o�ert. 
 
http://www.asecos-configurator.com

Det kan hända för vem som helst - många olika faror 
hotar då man hanterar farliga ämnen!
 
Användning av farliga och brännbara ämnen på laboratorier 
och industrier är en oundvikligt del av en daglig rutin. Vad 
som ofta glöms bort är den dagliga hanteringen samt opas-
sande lagring av sådana ämnen som sätter människor, miljö 
och egendom i fara. 
 
Lär dig mer av säker lagring av farliga ämnen i vår "Farligt 
Gods Guide". Du kan beställa den på vår webbsida: 
www.asecos.com/catalogues 

asecos Print Service
 
Varje år producerar vi en variation specialiserade broschyrer 
och kataloger i flera olika språk, för olika tillämpningar och 
målgrupper.

Excellence4Lab
 
Excellence4Lab är ett medarbete med fyra självständiga före-
tag, alla ledande tillverkare inom ett särskilt område i labben. 
Som aktivt involverad i internationella arbetsgrupper, utvecklar 
Excellence4Lab innovativa och hållbara lösningar tillsammans 
med konsumenterna, för ta itu med dagens utmaningar i 
laboratorier. 
www.excellence4lab.com

asecos YouTube kanal
 
På vår YouTube kanal hittar du ett växande antal videoklipp, 
som visar grundegenskaperna av våra proukter: 
www.youtube.com/asecoschannel



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
GB-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
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