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Brandpost Kidde Easy fit
Cabinet
Brandpost med manuell ventil för montering
på vägg eller infällning i vägg.
Easy Fit är Kiddes nya koncept inom brandposter som kombinerar innovativ
teknik med stilren design.
Slangrullarna har släta gavlar med rena linjer.
Det nya konceptet innebär ett innovativt moduluppbyggt system där slangrullen
är separerad från monteringsatsen och skåpet. Detta för att förenkla installationen, spara utrymme, underlätta för byggprocessen samt förhindra onödiga
skador och svinn.
Kiddes nya skåp kombinerar en elegant form med en unik gångjärnskonstruktion som är speciellt utvecklad för en snabb och enkel installation. Då
slangrullen och skåpet levereras separat installeras skåpet först och därefter
hängs rullen på, vilket markant reducerar vikten vid installation (jämfört med en
slangrulle som är fast i skåpet). Utöver det levereras skåpet som standard (ej
vid skåp med djup på 225 mm) med en förinstallerad svängarm vilket möjliggör
att slangen kan användas i vilken som helst önskad riktning.
Tack vare de unika klick-in gångjärnen klickas dörren enkelt fast i skåpet och
dörren kan enkelt tas bort vid behov för att t.ex. förhindra skada på dörren under byggprocessen. Samtidigt medför detta ett enkelt byte till specialdesignade
dörrar till exempelvis plexiglas, MDF eller laminerad typ av dörr.
Skåpet är vändbart i 180° och kan användas för både höger och västerhängning.
Skåpet har en täckt baksida vilket ger en stabilare konstruktion samt uppfyller
krav enligt Säkert Vatten. Genom att beställa en separat täckram kan det även
fällas in i väggen.
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Teknisk information

Brandpost Kidde Easy fit – Cabinet består av:
Slangrulle 25/30m:

Skåp:

• Rödlackerade gavlar av stålplåt RAL 3000

• Vitlackerat skåp och dörr i stålplåt RAL 9010

• Manuell ventil 3/4” / 1”

• Infällt handtag i blått RAL 5013

• Strålrör, reglerbart för spridd eller sluten stråle

• Monteringssats, svängarm 3/4”

• Kidde Lättviktsslang enl. EN 694

• Unika justerbara klick-in gångjärn

• Slangstyrning anpassningsbar

• Hålanvisning för rörintag Ø på ovan och undersidan

• Vattenförande delar i mässing/plast

• Skåpet är vändbart 180°

• Max. arbetstryck 12 bar
• Monteringsanvisning
• Serviceinstruktion

Endast för 225 mm djupa skåp:

Tillval:

Monteringssats för skåp, svängarm 1”

• Täckram 790x790 mm för infälld brandpost

• Väggfäste med axel och inloppsrör 3/4” eller 1”

• Uttag i dörr för brandlarmsknapp

• Manuell ventil 3/4” eller 1”

• Uttag för dörrlås

• Slangstyrning med roterande fäste och flexibel styrning

• Dörr lackerad i önskad kulör, trälaminat, MDF, plexiglas,

• Monteringsanvisning

rostfritt borstat eller slipat stål

Kidde brandposter är CE-märkta och godkända av KIWA enligt EN 671-1.

För en komplett installerad brandpost krävs beställning av både slangrulle och skåp. Dessa levereras i olika förpackningar med separata artiklar (RSK nr). För skåp med djup på 225mm krävs beställning av monteringssats (RSK 4229847)

Slangrulle - med lättviktsslang
Slanglängd

Dimension

Mått mm
DxØ

RSK-/Artikelnummer

Kidde Easy Fit Cabinet 128/650 för skåp 135mm

25 m

3/4”

128 x 650

4229728

Kidde Easy Fit Cabinet 128/700 för skåp 135mm

30 m

3/4”

128 x 700

4229730

Kidde Easy Fit Standard 180/600 för skåp 225mm

25 m

1”

180 x 600

4229734

Kidde Easy Fit Standard 208/600 för skåp 225mm

30 m

1”

208 x 600

4229748

Modell

Skåp
Mått mm
BxHxD

RSK-/Artikelnummer

Kidde Easy Fit Cabinet 135 inkl. förinstallerad svängarm

790 x 790 x 135

4229848

Kidde Easy Fit Cabinet 225

790 x 790 x 225

4229849

790 x 790

4229735

Dimension

RSK-/Artikelnummerr

1”

4229847

Modell

Täckram Easy Fit Cabinet

Monteringssats
Modell
Monteringssats för skåp, svängarm 1”
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