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Długość 48 cm 48 cm 18 cm 6,7 kg Wymiary:

Pakowane w osobny karton, zawiera materiały do mocowania.

www.rotaid.com

ROTAID SOLID PLUS HEAT
Dane techniczne

Światła LED

Mocowanie

Jednostka sterująca

Mata grzewcza

Hak ze stali nierdzewnej 
do instalacji plomby

Uchwyt pokrywy

Szerokość Głębokość Waga



ROTAID SOLID PLUS HEAT 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość: 48 cm   Szerokość: 48 cm

Głębokość: 18 cm Waga: 6,7 kg  

WYMIARY:

PODSTAWA:

100% recynkligowalny HDPE (polietylen wysokiej gęstości), 3 oddzielne talerze, karbowane wykończenie brzegów.

Gumowa uszczelka zapewnia ochronę przed pyłem i wodą. Odporność na działanie wody pod ciśnieniem zgodnie 
z normą IEC 60529 IPX5. Odporność przed kurzem zgodnie z normą IEC 60529 IPX5.

Solidny stalowy hak ze stali nierdzewnej u dołu kapsuły do instalacji szybko zrywalnej plomby, 
chroniącej kapsułę przed przypadkowym i niepowołanym otwarciem.

POKRYWA:

ZASTOSOWANIE: do użytku  na zewnątrz budynków

Wstępnie wywiercone otwory montażowe w górnej, wewnętrznej części podstawy do umieszczenia śrub 

4 nisze montażowe do śrub zewnętrznych służących solidnemu zainstalowaniu kapsuły. 
Wkręty 4 DIN 7981 A2 5,5 x 60 mm oraz pierścienie 4 DIN 9021 A2 M6 x 18  1,6 mm do zastosowania 
w każdego typu ścianie dołączone do zestawu.

dla długotrwałej ochrony przed promieniowaniem.

Nylonowy pasek łączący pokrywę z podstawą za pomocą mosiężneogo pierścienia. 
Utrzymuje pokrywę po otwarciu. Dł. 40 cm szer. 5 cm

6 nacięć uchwytowych zapewniających szybkie i łatwe otwieranie oraz zamykanie kapsuły.

4 srzałki kierunkowe wskazujące na sposób otwarcia kapsuły.

ALARM:

Alarm dźwiękowy uruchamiany otwarciem kapsuły, zasilanie 24 V, głośność 90dB.

Alarm świetlny uruchamiany otwarciem kaspuły, zasilanie 24 V.

SYSTEM OGRZEWANIA:

Mata grzewcza posiada własny system sterujący i utrzymuje dodatnią temperaturę wewnątrz gabloty 
przy spadku temperatury zewnętrznej do -20 stopni C. Zasilanie 24 V.

ODPORNOŚĆ:

 Odporność na działanie wody pod ciśnieniem zgodnie z normą IEC 60529 IPX5.

Odporność przed kurzem zgodnie z normą IEC 60529 IP5X.

Odporna na uderzenie 5 kg ciężarkiem z wysokości 40 cm z energią 20 J - IK 10. 

Odporna na działanie wysokich i niskich temperatur (-20 stopni C do 60 stopni C), 34 Filtr UV


