
Model:  

1 x Gasflesopslag IN50VB voor opslag van 50 gascilinders (Ø23cm) 

Productkenmerken: 

 Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften
uit de richtlijn PGS 15:2016 versie 1.0

 Brandwerendheid WBDBO ≥60 min volgens NEN 6069:2011
- Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen en

van binnen naar buiten.
- Testnorm EN 1363-1 & 1364-1, EI60 voor wanden, deur en dak. 
- Classificatienorm EN 13501-2.
- Standaard inrichting: vastzetinrichting om 50L cilinders met

een ketting in bulk vast te zetten is aanwezig.
- Vier hijs ogen aan dicht dak voor leeg (!) transport.

 Behuizing (wanden, deur en dak): Vervaardigd uit dubbelzijdige sandwich panelen met een kern uit
onbrandbare en isolerende steenwol. Kleur buitenzijde in RAL7035 (licht grijs) en binnenzijde in
RAL9002 (wit). Geen scheidingswand standaard aanwezig!

 Hoofddraagconstructie: bepaald volgens de Europese en Nederlandse normen. De gelaste, stalen
constructie is vervaardigd uit gestraald staal en voorzien van ca. 100μm Acraton zinkfosfaat
epoxycoating in RAL 7005 (muisgrijs).

 Deur: 2 enkele, rechtsdraaiende vleugeldeuren van dubbelzijdig sandwich paneel in kleur RAL 7035
(licht grijs). Brandwerendheid volgens EN 1634-1 (EI160). Voorzien van cilinderslot, klink,
noodontgrendeling en deurdranger met Thermolock brand sluitmechaniek. Deursponningen zijn
voorzien van bij brand dichtschuimende strippen. Deur kan in een openingshoek van 90⁰ vergrendeld
worden, in geval van brand breekt het Thermolock de vergrendeling en sluit de deur automatisch.

 Ventilatie: Natuurlijke ventilatie door diametraal geplaatste openingen voorzien van vlamkerend gaas
en brandwerende roosters, welke bij brand automatisch sluiten. Afwerking aan binnen- en buitenzijde
met een verzinkt schoepenrooster.

Maatvoering: 

Uitwendig BxDxH  : ca. 278x144x218 cm 
Inwendig BxDxH : ca. 253x127x195 cm  
Opslagcapaciteit : 50 x gascilinders (Ø23cm) 
Deur : 2 enkele deuren (dagmaat deuren 2x 126 x 195cm) 
Eigen gewicht : ca. 1160 kg 
Levering : wordt gemonteerd geleverd op locatie 

Optioneel (meerprijs) : verzinkte gasflesopslag aflakken in afwijkende RAL-kleur 
: verhoogde verzinkte vloer 
: vastzet inrichting 
: brandwerende scheidingswand tussen compartimenten 


