




Certyfikaty:
- Orzeczenie nr 17.E.036 dla szafek przyrządowych
typu SP: wydane przez Główny Instytut Górnictwa,
Kopalnia Doświadczalna “Barbara”: 05.04.2017
- Orzeczenie Nr BA-71/1064/1256/97 oraz
Ekspertyza Nr 3/60/97 (Protokół Badań Nr 3/11/97)
wykonana przez Instytut Przemysłu Organicznego,
Warszawa

STOPIEŃ OCHRONY

IP 65 według PN-EN 60529: 2003

Certyfikaty:

- Orzeczenie nr 17.E.036 dla szafek przyrządowych 
typu SP: wydane przez Główny Instytut Górnictwa,
Kopalnia Doświadczalna “Barbara”: 05.04.2017

- Raport z badań ONTAŻ”, Warszawa
ODPORNOŚĆ NA UDARY

Szafki  spełniają  wymagania  wysokiego  stopnia
narażenia na udary mechaniczne.

Szafki spełniają wymagania normy PN-EN 60079-0 pk.6.2
oraz 26.4.2

Gwarantowana  odporność  na  udary  mechaniczne  
w zakresie temperatur:  - 40ºC-+80ºC:
- szafka przyrządowa: 7J
- okno: 4J
Certyfikaty:

- Orzeczenie nr 17.E.036 dla szafek przyrządowych 
typu SP: wydane przez Główny Instytut Górnictwa,
Kopalnia Doświadczalna “Barbara”: 05.04.2017

OSPRZĘT

- Elementy zewnętrzne szafki jak: zamki, zawiasy oraz
elementy  złączne  (śruby,  nity)  wykonane  są  
ze stali kwasoodpornej.

- Elementy  konstrukcji  wewnętrznej  wykonane  są  
z ocynkowanej stali węglowej lub kwasoodpornej

 

OGRZEWANIE

- PAROWE -

- Wężownica grzewcza wykonana z rury ocynkowanej
osłonięta ekranem lub kwasoodpornej

Ciśnienie pary wodnej: 0,3 ... 0,8 MPa

-  ELEKTRYCZNE -

WYKONANIE ZWYKŁE

- Grzałki elektryczne o mocy 60 ... 550 W 
- Termostaty bimetaliczne lub termoregulatory  elektro-

niczne
- Zasilanie: 230 ... 250 V / 50 Hz

WYKONANIE PRZECIWWYBUCHOWE

- Grzałki elektryczne o mocy 60 - 500 W w wykonaniu
przeciwwybuchowym

- Termostaty  bimetaliczne,  ograniczniki  temperatury,
termoregulatory  elektroniczne  w  wykonaniu
przeciwwybuchowym

- Zasilanie: 230 ... 250 V / 50 Hz

IZOLACJA CIEPŁOCHRONNA

Opcjonalnie  szafki  wyposażone  są  w  wewnętrzną,
wykonaną  z  materiału  niezapalnego  izolację  ciepło-
chronną.  Izolacja zapewnia  utrzymanie odpowiedniej  do
potrzeb  technologii  temperatury  wewnątrz  szafki
wyposażonej w układ ogrzewania. 

OKNO
Opcjonalnie wszystkie typy szafek mogą być wyposażone
w okno zabudowane w pokrywie szafki.

Materiał okna: szyba szklana foliowana.

Gwarantowana odporność na udary: 4J

Okno  mocowane  jest  do  pokrywy  szafki  przy  pomocy
specjalnej  uszczelki  gumowej  gwarantującej  zachowanie
szczelności szafki.

Przy  zastosowaniu  okna  zaleca  się  zwiększyć  moc
ogrzewania elektrycznego o min. 30%.

ZAMEK

Opcjonalnie szafki mogą być wyposażone w zamek, który
uniemożliwia  dostęp  osobom  nieupoważnionym  do
zabudowanych we wnętrzu szafki urządzeń.

SPOSÓB OZNACZENIA I ZAMAWIANIA

                      SP-A  �� -    � - �� - � -��

TYP  

- 11  
-  21
-  31

SPOSÓB MONTAŻU

- na stojaku rur. 2” do spodu   1
- na stojaku rur. 2” do tyłu   2
- na ścianie elem. pionowe   3
- na ścianie elem. poziome   4

OGRZEWANIE  

- bez               0  
- ogrzewanie parowe szafki                  1
- ogrzewanie elektryczne w wyk. 
   zwykłym                                               3
- ogrzewanie elektryczne w wyk. 
   przeciwwybuchowym                         4  

IZOLACJA CIEPŁOCHRONNA

- bez                                                    0
- z izolacją                                           1

MATERIAŁ OBUDOWY

- niezapalny (standard)                                1
- wykonanie antystatyczne                           2

OKNO *)

- bez                                                                      0
- z oknem                                                              1

ZAMEK *)

           - bez                                                                        0
                                                                                              - z zamkiem                                                            1

*) - można pominąć w oznaczeniu, o ile nie występuje

PRZYKŁAD OZNACZENIA

Szafka przyrządowa typ SP-A 11, mocowana na stojaku 
do tyłu, z ogrzewaniem parowym, z izolacją 
ciepłochronną, wykonanie niezapalne (standard), bez 
okna, bez zamka.

SZAFKA PRZYRZĄDOWA



SP-A 11-2-11-1-00




