Nordiska Kassaskåp AB

Skåp för hemmet
Brandskyddad förvaring

Önskar man att enbart säkra brandskyddet för värdehandlingar, avtal, betyg, fotografier etc. måste man välja brandtestad förvaring, dokumentskåp, ej att förväxlas med brandisolerade skåp då dessa inte ger något som helst skydd mot
brand. De brandtester som finns ger märkningen 60P, 90P eller 120P, där P står
för papper. Papper börjar förkolna vid 175 grader varför kravet i testerna är en
maximal innertemperaturstegring under testförloppet på 150 grader .
Då negativ, videoband, databackuper etc. börjar förstöras vid klart lägre temperaturer, 55 grader, samt att dessa material inte tål vare sig 100 % fuktighet eller
rökgaser innebär det att de förstörs vid brand om de förvaras i skåp testade för
papper. En enkel och billig rutin för att skydda sig mot detta är att förvara negativ, kopior på videobanden samt digitala databackuper på jobbet, landet etc. För
ett fullgott skydd för dessa material behövs datainsatser i dokumentskåpen.
Bor man i en fastighet med lågt brandmotstånd och mycket eldfängt material
samt med lång insatstid för brandkår, bör man välja de högre klassningarna 90P
eller 120P.
Har man värdeföremål vilka man även önskar ha inbrottsskyddade se vår
broschyr, ”Skåp för hemmet” - ”Brand- och inbrottsskyddad förvaring”.

Denna dokumentskåpserie ger brandskyddet för det lilla kontoret eller
hemmet.
Ett välmöblerat inre samt ett elegant
yttre gör att dessa dokumentskåp lätt
smälter in i modern kontorsmiljö.
PK-43E

PK-40 serien är brandtestade till 60P
enligt NT Fire 017 samt certifierade
vid VTT, Finlands Provnings- ochForskningsinstitut.

PK-44E

Som standard är dessa skåp utrustade
med elektroniskt kodlås. Skåpen levereras med plastlåda eller hyllplan,
på dörrens insida finns 4 nyckelkrokar. Samtliga modeller är även förberedda för fastsättning i golv eller
hyllplan.
Färg datagrå. RAL 7035.

PK-45E

Modell
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H
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Volym

Vikt

Liter

Kg

Inredning

PK-43E

360 415 365

260 320 235

19

31

1 plastlåda

PK-44E

420 350 435

320 260 305

25

36

1 hylla

PK-45E

520 405 440

410 300 300

36

55

1 hylla
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