
550x650x230 -700x700x230 -750x750x230 sulu 
sistem 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
  

Dolap 1.5 mm DKP sactan 
0.70 mikron elektrostatik toz boya 
Ral 3020 kırmızı veya ral 9010 kirli 
beyaz renklerde 
Köse Jetsprey açma-kapama lansı 
EN 671-1 
Noblex yangın hortumu 1" EN 694 
Giriş kesem vanası 1" 
Su baglantı yerleri istege göre sağ-
sol, üst-yan ve arkadan 
Makara gövdesi paslanmaz 
malzemeden 
İthal menteşeler ve kapı kolları 
Dolap kapılarında istege gore cam 
veya plexiglas olabilir 

550x650x230 mm 

 
 
.   

 
 
 

Yangın Dolapları> Sulu Sistem EN 671-1 Yangın 
Dolapları > k063 - 600x800x230 tüplü model tek 
kapaklı 



 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
  
Dolap 1.5 mm DKP sactan 
0.70 mikron elektrostatik toz boya 
Ral 3020 kırmızı veya ral 9010 kirli 
beyaz renklerde 
Köse Jetsprey açma-kapama lansı EN 
671-1 
Noblex yangın hortumu 1" EN 694 
Giriş kesem vanası 1" 
Su baglantı yerleri istege göre sağ-sol, 
üst-yan ve arkadan 
Makara gövdesi paslanmaz 
malzemeden 
İthal menteşeler ve kapı kolları 
Dolap kapılarında istege gore cam 
veya plexiglas olabilir   

 
 

sahra tip yangın dolabı 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
  
Dolap 1.5 mm DKP sactan 
0.70 mikron elektrostatik toz boya 
Ral 3020 kırmızı veya ral 9010 kirli 
beyaz renklerde 
Köse Jetsprey acma-kapama lansı EN 
694 
Noblex yangın hortumu 1" En 694 
Giris kesme vanası 1" 
Su Baglantı yerleri istege göre sag-
sol,üst-yan ve arkadan 
Makara gövdesi paslanmaz 
malzemeden 
İthal menteseler ve kapı kolları 
Tüplü modellerde TS 862 
standartlarında 6 Kg'lik ABC 
 Yangın söndürme cihazı(KOSE) 
Dolap kapılarında istege göre cam 
veya plexiglas olabilir 
Catılı ve catılı ayaklı 
  



Dolap kapılarında istege göre cam 
veya plexiglas olabilir 
Catılı ve catılı ayaklı 
   

 
 

Yangın Dolapları> Sulu Sistem EN 671-1 Yangın 
Dolapları > k077 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
  
Dolap 1.5 mm DKP sactan 
0.70 mikron elektrostatik toz boya 
Ral 3020 kırmızı veya ral 9010 kirli 
beyaz renklerde 
Yangın ihbar butonlu 
Yangın ihbar sirenli 
Köse Jetsprey acma-kapama lansı EN 
671-1 
Noblex yangın hortumu EN 694 
Giris kesme vanası 1" 
Su Baglantı yerleri istege göre sag-
sol,üst-yan ve arkadan 
Makara gövdesi paslanmaz 
malzemeden 
İthal menteseler ve kapı kolları 
Tüplü modellerde TS 862 
standartlarında 6 Kg'lik ABC 
 Yangın söndürme cihazı(KOSE) 
Dolap kapılarında istege göre cam 
veya plexiglas olabilir 
Catılı ve catılı ayaklı 
   

 


