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CERTIFIERAT
BRANDSÄKERT
HÄNGMAPPSSKÅP
FÖR PROFESSIONELL
FÖRVARING AV VIKTIGA
DOKUMENT

FIRE FILE 25"
BRANDSÄKERT DOKUMENTSKYDD

UL 72
Klass 350 1h

EGENSKAPER
• Certifierad för en timmes brandskydd av dokument enligt ULstandard 72, klass 350 Endurance.

• Högkvalitativa stålskenor som är fullt utdragbara gör lådorna
lätthanterliga.

• Erbjuder maximal volym och utmärkta förvaringsmöjligheter.

• Lättviktskonstruktion som förenklar både transport och
installation.

• Chubbsafes Fire File 25" finns i versioner med två eller fyra lådor.
• Lätt att öppna och stänga.
• En särskild day-catch-funktion säkerställer att skåpet erbjuder
fullt brandskydd utan att centrallåset är stängt.
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• Alla modeller har högsäkerhetslås som standard.
• Pulverlackerad i ljusgrå RAL 7035 i modern design som smälter in
i alla kontorsmiljöer.
• Chubbsafes Fire File 25" tillverkas i enlighet med
ISO 9001 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001 för
miljöledningssystem.
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LÅSALTERNATIV

BRANDPROVNING

Chubbsafes Fire File 25”-modellerna har
högsäkerhetslås som standard. Skåpen kan
förses med ett centralnyckellås för låsning
från en plats, alternativt kombineras med ett
mekaniskt kombinationslås eller ett
elektroniskt lås som bildar ett dubbelt
centrallås.
Varje enskild låda kan även förses med ett
nyckellås.

Det elektroniska högsäkerhetslåset är
certifierat enligt EN 1300-standarden, klass B,
och har följande funktioner som enkelt kan
programmeras:
• En masterkod och en användarkod.
• Tidsfördröjning på upp till 99 minuter från
att låset används och dörren öppnas.
• Öppningsintervall från 1 till 19 minuter.

Chubbsafes Fire File 25” har testats och certifierats enligt den
vanligaste och mest väletablerade brandskyddsstandarden UL
Standard 72 upp till klass 350 för en timmes brandskydd.
Produkterna genomgår omfattande brandprovning som efterliknar
förhållandena under en kraftig brand. Denna tvåstegsprocess
omfattar följande:
STEG 1
Hängmappsskåpet placeras i en ugn och
värms upp till 1 000°C. Ugnen stängs av efter
en timme. Skåpet blir kvar i ugnen ända tills
det har återgått till rumstemperatur. Därefter
undersöks innehållet avseende tecken på
skador. Registrerad invändig temperatur får
aldrig överstiga 177 °C, vare sig medan ugnen
är varm eller under efterföljande
avsvalningsperiod.
STEG 2
Testning av brand-, explosions- och
stötbeständighet. För att simulera plötslig
uppvärmning, sådan som exempelvis kan
uppstå vid en brand som snabbt sprider sig,
placeras skåpet i en förvärmd ugn. En sådan
snabb uppvärmning innebär påfrestningar
som lätt kan få ett dåligt konstruerat skåp att
gå sönder. Den invändiga temperaturen får
aldrig överskrida specifikationerna för
brandtålighetstestet i steg 1.

Auktoriserad återförsäljare

www.chubbsafes.com
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Uppgifterna i detta material kan komma att ändras utan föregående meddelande. Detta dokument utgör inte ett bindande avtal. Varumärket Chubb ägs av Chubb plc och är ett registrerat varumärke som används under licens. Mer information finns på www.chubbsafes.com.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

