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Kaasupullokaapit

BC 1350 S, BC 650 S

BC 1350 S

BC 1350 S BC 650 S

BC 650 S

Valmistettu sähkösinkitystä teräksestä ja maalattu hapon kestävällä pulverimaalilla, 
jonka vahvuus 60-250μm (mikronia) UNI EN ISO 9001 standardin mukaisesti.

 • Yhtenäinen korroosion kestävä rakenne

 • Ekologisesta materiaalista valmistettu paloeristys

 • Kaksi mekaanista , palon sattuessa automaattisesti sulkeutuvaa 
turvaventtiiliä poistokanavayhteessä Ø100mm.

 • Valmius kaasuputkiasennukselle

 • Kannakkeet kaasupullojen kiinnittämiseen

 • Metaalista valmistettu liuska 
helpottamaan pullojen sisääntuontia.

 • Turvalukko kahdella avaimella

 •  “Fire”ja “No smoking” Varoitustarrat

 • Maadoitusyhde staattisen sähkö 
estämiseksi

 • Säätöjalat
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Kaasupullokaapit

Deposito Bombole

SD3

Vahvan teräskehikon tukema, teräslevystä ja verkosta valmistettu 
ulkokäyttöön tarkoitettu kaappi. Säätöjalat esim. betoniin pulttausta 
varten. Ontelot voidaan täyttää hiekalla tai betonilla painon 
lisäämiseksi

 • Valmistettu sähkösinkitystä epoksi pulverimaalatusta teräksestä

 • Moduulirakenne (katso moduulikuva)

 • Jatkuva maadoitus myös moduulien välillä

 • P.V.C. vesirännit

 • Etuovessa murtovarma teräsverkko ja turvalukko

 • Voidaan varastoida esim. polttoaineita ja kaasuja erikseen
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Kemikaalikaapit

Lisävarusteet

Kipinöimätön tai Atex puhallin
230V tai 400V

Sisäänrakennettu suodatus 
Aktiivihiilellä ja Cunctator®

suodatinvahdilla

Erikoisyhteet

Suodatin/
puhallinyksikkö
kiinteässä kotelossa. 
Mahdollisuus toimittaa 
termostaatilla

Säilytyshylly
pienille kaasupulloille

(PxSxK) 440x200x420 
mm.



Kohdepoistoimuvarret  
kaasuille ja pölyille

Erikoispuhaltimet Liikuteltavat suodatinyksiköt

www.ourex.fi

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.   
Poistamme ilmasta haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet. 

Kartoitus 

Kaikki alkaa kohteeseen 
tutustumisesta yhdessä 

loppukäyttäjän ja 
suunnittelijan kanssa.

Suunnittelu  
& mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat 
luotettavan alustavan arvion 

ratkaisusta – tarvittaessa 
puutteellisillakin lähtötiedoilla.

Ratkaisun 
toteutus

Hoidamme toimitukset tai 
kuljetukset ja suoritamme 
tarvittaessa asennukset, 

integroinnit sekä sähkötyöt.

Käyttöönotto  
& vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa. 
Pidämme huolta, että 

laitteistosi pysyy kunnossa ja 
laajenee vaatimusten mukaan.

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen

Suodatinyksiköt Pakokaasunpoistot

Vetokaapit Paloturva- ja kemikaalikaapitLaboratoriokalusteet 

Oppilaitosten purun- ja 
tekstiilipölynpoistot


