
426426 kaiserkraft.sk  Číslo výrobku  = na sklade / dodávame ihneď. Aktuálne dodacie termíny online. 
Ceny sa môžu počas roka meniť.
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Vonkajšia šírka mm 800 800 890
Vybavenie  dymový hlásič, napájanie v skrini, 

technické vetranie, odpojenie 
od prúdu pri tvorbe vysokej teploty, 

dverný spínač

dymový hlásič s beznapäťovým 
výstupom pre signál alarmu, 
napájanie v skrini, technické 

vetranie, odpojenie od prúdu pri 
tvorbe vysokej teploty, dverový 
kontaktný spínač, alarmovanie, 

odpojenie od prúdu aj pri tvorbe 
dymu

dymový hlásič s beznapäťovým 
výstupom pre signál alarmu, 
napájanie v skrini, technické 

vetranie, odpojenie od prúdu pri 
tvorbe vysokej teploty, dverový 
kontaktný spínač, s diaľkovým 
alarmovaním a prenosom dát 

prostredníctvom SIM karty, ďalšie 
funkcie prostredníctvom diaľkového 
prístupu, odpojenie od prúdu aj pri 

tvorbe dymu
  Čís.

 €
570 499 6F

1.995,-
570 501 6F

2.190,-
570 503 6F

3.390,-

• Bezpečnosť pri obzvlášť nebezpečnom 
nabíjaní lítiových batérií/akumulátorov, 
ktoré spôsobuje najčastejšie požiar

• Protipožiarna odolnosť vyše 60 min 
testovaná MPA smerom zvnútra von 
podľa DIN EN 1363-1, úspešná praktická 
skúška výbuchom vykonaná nezávislým 
skúšobným ústavom

• Súčasné nabíjanie viacerých 
akumulátorov v skrini, oddelené 
nabíjanie a skladovanie

Vonkajšia výška: 520 mm. 

5 | Ohňovzdorné káblové priechodky

Farba: šedá. Výška: 200 mm. 
Šírka: 200 mm. Hĺbka: 25 mm. 
5 |  Čis. 570 504 6F € 99,90 

• Na bezpečné skladovanie a pripravenie 
lítiových batérií/akumulátorov

• Protipožiarna odolnosť vyše 60 min 
testovaná MPA smerom zvnútra von 
podľa DIN EN 1363-1, úspešná praktická 
skúška výbuchom vykonaná nezávislým 
skúšobným ústavom

• S detektorom dymu, protipožiarnymi 
tesneniami, uzatváracím systémom 
dymotesným pre studený dym 

Vonkajšia šírka: 800 mm. Vonkajšia 
výška: 520 mm. Vonkajšia hĺbka: 660 mm. 

2 – 4 | Bezpečnostné skrine na nabíjanie 
akumulátorov FWF 60

Vonkajšia hĺbka: 660 mm. Vnútorná 
šírka: 730 mm. Vnútorná výška: 450 mm. 
Vnútorná hĺbka: 530 mm. Požiarna 
odolnosť: 60 minút. Hmotnosť: 106 kg. 
Farba korpusu: šedá. Farba dverí: oranžová. 
Druh dverí: krídlové dvere. Spôsob 
uzamykania: cylindrický zámok. Počet 
dvier: 2 ks. Pre médiá: lítium-iónová 
batéria. 

Väčší výber 
online!

1 | Bezpečnostné skladovacie skrine 
na akumulátory FWF 60

Vnútorná šírka: 730 mm. Vnútorná 
výška: 450 mm. Vnútorná hĺbka: 530 mm. 
Požiarna odolnosť: 60 minút. 
Hmotnosť: 105 kg. Farba korpusu: šedá. 
Farba dverí: oranžová. Druh dverí: krídlové 
dvere. Spôsob uzamykania: cylindrický 
zámok. Počet dvier: 2 ks. Pre médiá: lítium-
iónová batéria. 

1 | Čis. 570 497 6F € 1.595,-

www.kaiserkraft.sk/p/570497?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/570499?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/570499?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/570501?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/570503?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/570497?publication=HK_21

