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PRODUKCJA WYROBÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

WYROBY
ZE STALI NIERDZEWNEJ

Pulpit dyspozytorski ze stali nierdzewnej dla przemysłu chemicznego

Szafy energetyczne ze stali nierdzewnej, montowane do dźwigów portowych

Szafa energetyczna SZE2
w wykonaniu specjalnym
ze stali nierdzewnej
Infokioski ze stali nierdzewnej

Szafki nierdzewne z wyposażeniem elektrycznym, wykonane zgodnie z projektem dostarczonym przez klienta

Zastrzegamy sobie prawo do modernizacji i zmian technicznych
w naszych wyrobach, które nie wpłyną na ich funkcjonalność.
Błędy drukarskie i pomyłki w treści niniejszej publikacji
nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
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SZAFKI NAŚCIENNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

• Kompaktowe, uniwersalne, jednodrzwiowe szafki naścienne, przeznaczone do montażu urządzeń elektrycznych
wymagających ochrony przed dostępem, zapyleniem i wilgocią.
• Przewidziane do zastosowania w warunkach zewnętrznych, w środowisku agresywnym korozyjnie lub tam,
gdzie wymagane jest zachowanie szczególnej higieny.
• Konstrukcja oraz tabela wykonań szafek nierdzewnych SWN Inox jest w pełni zgodna ze standardowymi szafkami SWN
produkowanymi przez ZPAS.
Dodatkowe
otwory pod
zawiasy
Umożliwiają
zmianę
kierunku
otwierania
drzwi

Spawany korpus z blachy
stalowej nierdzewnej

Uchwyty do zawieszania
Stanowią wyposażenie
dodatkowe

Nierdzewna zaślepka* z wylewaną uszczelką
Na zamówienie istnieje możliwość wykonania
otworów pod dławiki

Materiał:
Korpus, drzwi, zaślepka, uchwyty
- stal nierdzewna w standardzie
1.4301 wg EN 10088, możliwy inny
gatunek wg indywidualnych
uzgodnień
Płyta montażowa
- blacha stalowa alucynk
Stopień ochrony:
IP 65 zgodnie z normą PN-EN 60529
Wykończenie powierzchni
zewnętrznych:
szlif prosty K180
Zakres dostawy szafki:
korpus szafki, drzwi, zaślepka,
płyta montażowa.
Wyposażenie dodatkowe
zamawiane osobno:
Komplet uchwytów do zawieszania
(4 szt.) - nr kat. WZ-6742-14-00-000
Zespół uziemienia (1 listwa, 2 linki)
- nr kat. WZ-2285-13-00-000

Wyroby ze stali nierdzewnej

Płyta montażowa z blachy
stalowej alucynk

Drzwi pełne z blachy
stalowej nierdzewnej

Wylewana
uszczelka

ZPAS, w oparciu o posiadany park maszynowy oraz wykorzystywane technologie, może zaoferować różne produkty wykonane ze stali
nierdzewnej. W wersji nierdzewnej wykonane mogą być wszystkie skatalogowane wyroby ZPAS S.A. Możliwe jest również
wykonawstwo produktów ze stali nierdzewnej pod założenia klienta lub według dostarczonego projektu.

Zamki jednopunktowe
z wkładką kształtową

*Liczba zaślepek:
- Szafki o numerach
katalogowych
od WZ-6742-01-01-000
do WZ-6742-01-10-000
posiadają jedną zaślepkę
zamontowaną w plycie
dolnej korpusu (patrz
zdjęcie).
- Szafki o numerach
katalogowych
od WZ-6742-01-11-000
do WZ-6742-01-20-000
posiadają dwie zaślepki
(górną i dolną), które
zajmują całą powierzchnię płyty górnej i dolnej
korpusu.

Linki uziemienia
Stanowią wyposażenie dodatkowe

STOSOWANE TECHNOLOGIE I MASZYNY

Automatyczna spawarka korpusów szafek SWN

Szlifierka do powierzchni nierdzewnych

Tabela wykonań
Szerokość
[mm]
200
300

400

500

600
800

Wysokość [mm]

Głębokość
[mm]

300

400

500

600

800

1000

Numery katalogowe standardowych wykonań szafek SWN Inox
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—

—

—
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—
—
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—
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—

—
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—
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—
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—

—

—
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—

—
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—
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—

WZ-6742-01-15-000
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—

—

—

—

WZ-6742-01-18-000

—

300

—

—

—

—

WZ-6742-01-19-000

WZ-6742-01-20-000

Obróbka spawów na korpusie szafki ze stali nierdzewnej

Uwaga: Korpus i drzwi szafki mogą być dodatkowo malowane farbą proszkową w kolorze RAL 7035.
Zamawiając szafkę w takim wykonaniu, ostatnie trzy cyfry numeru katalogowego szafki należy zastąpić cyframi 011.
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