Szafa na butle gazowe GF 8.16 / GF 8.18 / GF 8.19
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Informacje dotyczące naszych przedstawicieli w Państwa regionie znajdują się na stronie
internetowej www.denios.pl
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Polski
1. Zalecenia ogólne
Nie wolno bez zgody producenta dokonywać modyfikacji, rozbudowy i przebudowy produktu.
Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany dokonane bez zezwolenia producenta, a dokonanie
takich zmian powoduje że gwarancja wygasa.
Należy przestrzegać krajowych przepisów i regulacji w zakresie bezpieczeństwa.

2. Szczególne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Używanie ognia, światła otwartego oraz palenie w
pobliżu systemu magazynowego jest całkowicie
zabronione.
W trakcie użytkowania szafy na butle gazowe DGF
należy stosować się do TRG 280 (zasada techniczna w
zakresie gazów sprężonych). Szczególną uwagę
zwraca się w tym miejscu na przepis dotyczący
magazynowania pojemników zawierających sprężone
gazy palne i silnie trujące.
TRG 280, punkt 5.1.4: zabrania się przeładunku gazów
sprężonych oraz naprawy pojemników gazowych na
terenie magazynów.
TRG 280, punkt 5.1.5: nie wolno udostępniać
magazynów do ruchu ogólnego. Wstęp do magazynów
przez osoby nieuprawnione jest zabroniony. Zakaz
należy oznaczyć za pomocą odpowiednich tabliczek.

3. Zastosowanie
Szafa na butle gazowe służy do magazynowania butli z gazami sprężonymi na otwartej
przestrzeni.

4. Opis techniczny
Wykonanie
Szafa na butle gazowe jest wykonana ze stabilnej
konstrukcji ramy stalowej z okratowaniem:
– wykonanie zgodne z TRG 280;
– stabilna konstrukcja ramy stalowej;
– dach i ściana tylna, ściany boczne oraz powierzchnie zamykanych jedno- lub
dwuskrzydłowych drzwi z okratowaniem;
–zamykane drzwi skrzydłowe obrotowe jako zabezpieczenie dostępu;
– wysokiej jakości pokrycie powierzchni jako optymalne zabezpieczenie przed korozją;
– GF 8.16 z dodatkowym składanym regałem odstawczym do magazynowania butli gazowych
na dwóch poziomach;
– GF 8.19 z wbudowanym stelażem.

5. Dane techniczne
Patrz tabliczka znamionowa.

6. Użytkowanie
Po otwarciu drzwi butle gazowe można umieszczać w szafie za
pomocą odpowiednich środków pomocniczych.
Zabezpieczyć butle z gazem przed przewróceniem się! Pojedyncze butle
zabezpieczyć za pomocą łańcucha!
Używanie ognia, otwartego światła oraz palenie jest zabronione!
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Przeładunek zawartości butli gazowych w szafie
magazynowej jest zabroniony!
Wchodzenie do wnętrza szafy jest zabronione!

7. Konserwacja i utrzymanie
– kontrolować połączenia śrubowe;
– zamki i zawiasy smarować w razie konieczności standardowym smarem;
– kontrolować, czy szafa na butle z gazami płynnymi, a szczególnie strzemiączko i łańcuchy
zabezpieczające nie ulegają korozji.
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