Milieu en Opslag units
Type SGS460
Inwendige Maten in mm
Hoogte:
Breedte:
Diepte:

1952
865
510

Gewicht:

270kg

De units zijn aangepast voor het
standaard 900mm segment van
Tegometall (Tego Gondela)
Alle opslag units worden standaard
uitgerust met:
legborden welke plaats bieden voor
36 liter flessen per legbord

De milieu units worden geleverd inclusief certificaat, explosieveilige verlichting, draaideur
met thermoglas, 100% opvangcapaciteit en volledig inpasbaar in het stellingmateriaal Tego
Gondela van Tegometall. Eventueel kunnen wij de milieu units geheel aanpassen aan uw
wensen en benodigde afmetingen.

Uitstraling
De opslag units bieden een duidelijke overzicht van de producten door de
CE goedgekeurde glazen deur en een LED binnenverlichting.
Deze verlichting beschikt over een zeer helder witte LED als lichtbron en is volledig
waterbestendig uitgevoerd met een IP waarde van IP 65. De LEDS hebben een laag
energieverbruik en lange levensduur, tevens zijn deze milieuvriendelijk en bevatten
geen schadelijke stoffen.

Diverse Types
De opslag units zijn in verschillende types leverbaar:
SGS330:

h- 1430mm b- 865mm d- 510mm
Standaard uitrusting: 3 legborden
Opslagcapaciteit:
144 Liter flessen

SGS460:

h- 2000mm b- 865mm d- 510mm
Standaard uitrusting: 5 legborden
Opslagcapaciteit:
216 Liter flessen

SGS990:

h- 2010mm b- 1004mm d- 719mm
Standaard uitrusting: 1 legbord
Opslagcapaciteit:
480 Liter flessen

Hoge Kwaliteit en Lange Levensduur
De units zijn opgebouwd uit een solide basisframe van hoogwaardig staal, welke rondom is
gelast met een isolering van brandbestendig beton. Door de solide basis is het niet nodig de
units te verankeren op de bodem. De deur is opgebouwd uit hoogwaardig staal met een
speciaal hitte bestendig glas; goed gekeurd volgens de normering EE30.
De kast is afgewerkt met een powder coating en de kleur is naar de klant zijn wensen in te
vullen (afhankelijk van de aantallen).
Deze milieu units zijn gekeurd en akkoord bevonden door SP Technical Research Institute of
Sweden conform de SP methode 2369 klasse 1 - Protection systems for storage of
inflammable goods in retail environments

Nidrac en Secura
Nidrac levert deze opslag units
vanuit een gevolmachtigd
Europees agentschap met de
firma Secura Sweden AB.
De firma Secura Sweden AB is
een prominent leverancier in
opslagsystemen milieu- en
brandgevaarlijke stoffen. De
milieu units worden wereldwijd
geleverd.

