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Kraftig Gascontainer i aluzinkbelagd stålplåt.

      

Fler bilder och teknisk information på efterföljande sidor.

Jinvall Inredningar AB Tel: +46 (0)31-335 90 80 E-mail: ta@jiwa.se
Danska vägen 23 Fax: +46 (0)31-40 86 35 www.jiwa.se
412 74  Göteborg

Enligt de allmänna råden till MSBFS 2020:1 bör man iakta följande vid gasförvaring utomhus:
Icke publik verksamhet 
1. Upp till 60 liter kan skåpen placeras mot icke brandavskiljande fasad utan säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden. 
2. Skåp med 61 till 250 liter kan placeras mot fasad som erbjuder minst EI30-avskiljning, då krävs ett säkerhetsavstånd på en meter 
till öppningar i fasaden*. För fasad som ej uppfyller minst EI30 gäller 3 meters säkerhetsavstånd från byggnaden.
3. Skåp med 251 till 1200 liter kan placeras mot fasad som erbjuder minst EI60-avskiljning, då krävs ett säkerhetsavstånd till 
öppningar i fasaden* på en meter. För fasad som ej uppfyller minst EI60 gäller 3 meters säkerhetsavstånd från byggnaden.
Publik verksamhet
1. Upp till 60 liter kan skåpen placeras mot icke brandavskiljande fasad med en meters säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden*. 
2. 61 till 250 liter lika Icke publik verksamhet ovan.
3. 251 till 1200 liter lika Icke publik verksamhet ovan.
*öppningar i fasaden är exempelvis öppningsbara fönster, dörrar och ventilationsöppningar.
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Låsning
Hela skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt. Dörrar i dubbel stålplåt. Kraftig espanjolettlåsning (10 mm grov 
stålstång) på högerdörren, ASSA-skjutreglar (12 mm stålstång) i över och underkant vänsterdörren. 
Monterad på högerdörren går en bred list som vilar på vänsterdörren.

Lucka för kablar och slangar
I skåpets rygg finns en kabellucka som är lätt att stänga och öppna.

Gallerhyllor
Containern kan utrustas
med gallerhyllor
B1500 x D570 mm.
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Förflyttning
Containern är utrustad med lyftöglor men kan också flyttas med truck eller
pallyftare. Containern skall inte flyttas lastad.

Ventilation
Containern är utrustad med lågt placerade ventilationsöppningar på vänster gavel
och högt på höger. Skall containern placeras inomhus måste containern anslutas till 
mekanisk ventilation.

Mått och vikt
Yttermått H2288 x B1738 x D1057 mm.
Innermått H2000 x B1690 x D900 mm.
Vikt ca 390 kg.


