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PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: G90 Hiltra gasfleskast model M
Maatvoering G90 Hiltra gasfleskast model M
Artikelnummer
79-200660-421 + VERPEX06GS
Afm. uitwendig BxDxH

ca. 595 x 610 x 2.187 mm (H incl.
kastflens)

Afm. inwendig BxDxH

ca. 430 x 388 x 1.826 mm

Deur

enkele deur

Eigen gewicht

ca. 348 kg

Kleur romp/deuren

RAL7035/lichtgrijs, deur optioneel in
RAL 3003/robijnrood

Opslagcapaciteit

1 x 50 liter/Ø 229 mm of 2 x 10
liter/Ø 140 mm

Standaard inrichting

2 x horizontale montagerails t.b.v.
meet- en verdeelapparatuur, 1 x
flessenhouder met snel-spanband
voor het vastzetten van 50 liter
gasflessen, 1 x uitklapbare oprijplaat

Specificaties G90 Hiltra gasfleskast model M
Versie 1.0 – 03-2019
BRANDWERENDE (F90) GASFLESKASTEN

Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
Kasten alleen geschikt voor inpandige toepassing.
Brandwerendheid 90 minuten bepaald volgens de Europese Norm (NEN-)EN 14470-2.
CE, TÜV en GS keurmerk "Geprüfte Sicherheit”.
Behuizing/deur vervaardigd uit staalplaat gepoedercoat in RAL 7035/grijs. Zonder meerprijs deur optioneel afgelakt in
RAL 3003/robijnrood. (artikelnummer eindigend op 021 ipv 421)
Binnen-behuizing vervaardigd uit onbrandbare, milieuvriendelijke materialen afgewerkt met een chemisch resistente
antistatische kunststof binnenbekleding in RAL 7035/grijs.
Uitgevoerd met een dubbele- of enkele deur met handgreep afsluitbaar met cilinderslot.
Deursponning voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand hermetisch wordt
afgesloten.
Standaard inrichting: - 2 x horizontale montagerails t.b.v. meet- en verdeelapparatuur, flessenhouder(s) voor het vastzetten
van gasflessen, 1x opklapbare oprijplaat.
Kastromp potentiaalvrij geaard tot op het aardingsaansluitpunt op het kastdak.
Be- en ontluchting met zelfsluitende brandkleppen in het dak en voorzien van flens Ø 80 mm.
Leidingen en kabels kunnen eenvoudig door in het dak aangebrachte voorbereide openingen doorgevoerd worden.
Voor het veilig en eenvoudig plaatsen en verwijderen van gasflessen is standaard een gedempte inklapbare oprijplaat
aangebracht.
Voor het waterpas opstellen is de kast op de voorzijde uitgevoerd met stelpootjes.
Gevarenaanduiding door middel van pictogrammen volgens (NEN)EN-14470-2.

