Safe Tool Storage
STS 2.4 & STS 7.0

Bruksanvisning Safe Tool Storage
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SE - Bruksanvisning i original
Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta Michael Andersson på telefon 0730 - 57 73 00.
www.rightandbright.se

Tillverkare
Töreboda Svets AB, Industrigatan 20, 545 31 Töreboda
Right & Bright AB, Stora Bergsgatan 15A, 545 33 Töreboda
Försäljning
Right & Bright AB, Stora Bergsgatan 15A, 545 33 Töreboda
+46730577300

EG-Försäkran om produktens överensstämmelse finns tillgänglig hos leverantör.
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TEKNISKA DATA
Mått & vikter
Yttermått
Innermått
Dörrstorlek
Vikt
Max nyttolast
Max totalvikt
Tillåten snölast
BESKRIVNING
Ramkonstruktion
Ytterväggar / tak
Låsning ytterdörr
Ytbehandling (std)
Elinstallation
Lyftanordning

LxBxH
LxBxH
(M)
Modul
kg
kg
kN/m2

STS 2.4

STS 7.0

2400x2400x2344mm
2170x2170x2145mm
9x21
2500
7500
10000
7,5

2400x7000x2344mm
2170x6775x2145mm
12x21
5000
5000
10000
7,5

5mm profilrör svetsade
Golv
5mm svetsad durkplåt
4mm stålplåt
Innerväggar / tak
12mm plywood + 45mm isolering
Assa låskistor
Dörrar
Typ Daloc Y63 RC4, kulör NCS S4500-N
Blästring SA 2,5, målning 2-komponents epoxy Jotamastic 90, kulör Jotun Grå 38, C4M 170my
Vägguttag 416RS6 och 416BS6, jordad
4st löstagbara lyftöglor med bricka och bult

Safe Tool Storage är testad enligt SS EN 1143-1 Grade II.
Som standard utrustad med totalt 5 lås, lika cylindrar och medföljande 5 nycklar och nyckelkort. Yttre huvudlås kan
om så önskas bytas ut mot el-/motorlås för att sätta in passagesystem t ex ID06. Yttredörren är förberedd med
rördragning i blad och urtag för karmöverföring. Modulen har 3st genomföringar, en för kortläsare, en för antenn
till passagesystem och en för antenn till invändigt larm.
Nycklar, nyckelkort, bruksanvisning och cylinderspry Kaba Cleaner levereras i separat paket.
HANTERING
Modulen skall placeras på hårdjord yta och ställas ned med försiktighet så att dörrarnas upphängning ej tar stryk.
Om extra lyftpaket ska användas till STS2.4 placeras först körplåt med kopplad kätting innan modul placeras ovan.
Se till att passa in mot förankringsögla i modulens golv för att passa kättingens längd. (Så kort kätting som möjligt.)
Lyftöglor

Montage bör ske från sidan med godkänd stege, bult dras åt utanpå lyftögla och bricka.
Efter borttagning av lyftögla bör bricka och bult återmonteras för att skydda gängor.
Lyftöglor förvaras inlåsta i säkerhetsmodul.

Lyft

Beakta att t ex is/snö kan finnas på taket som lossnar under frakt. Chauffören ska
visuellt kontrollera ev lösa föremål innan frakt. Dörrar skall alltid vara stängda innan lyft.
Med kran - följ kranförarens instruktioner och produktens instruktion för lyftredskap.
Det åligger kranförare att göra en visuell kontroll av lyftredskap innan lyft för att
säkerställa att det inte uppstått defekt eller skadegörelse på lyftredskapet.
Med gaffeltruck - truckförare ska säkerställa att tillräckligt långa gafflar används för att lyfta
i bottenramen, minst 2,4m, samt att trucken har erforderlig lyftkraft/motvikt för uppgiften.
Truckföraren ska också beakta risken för att stålram mot gafflar kan medföra glidefftekt.
Omgivande personal ska hålla säkerhetsavstånd.

Stapling

Ev stapling av moduler: Max 2 i höjd, för tillräcklig förankring ansvarar användare av modulen.

VALMÖJLIGHETER
Ytbehandling
Belysning
Larm
Ventilation
Passagesystem
Hyllor
Lyftskydd
Ramp

Upp till C4 Hög, klotterskydd
Taklampa rörelsesensor alt elpaket
Larmpaket
Ventilationsgaller alt med styrd ventilation
ID06 leverantörer
Hyllställ Ironside 1000x2000x400mm alt inbyggda plywoodhyllor
Lyftpaket
5mm durkplåt
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Drift & underhåll
Ytbehandling
Ytan ska hållas ren för att minska risken för korrosion.
Dörrar
Säkerhetsdörrar fabrikat Daloc S63 RC4, NCS S4500-N, för drift & skötsel se Daloc's hemsida.
Inkluderande tätningslister har ingen funktion, kan tas bort vid problem.
Vid justering av dörr, använd justerskruvar i infästning. (OBS! Använd ALDRIG ggj-knäckare!)
Cylindrar
Cylindrar fabrikat dormaKaba experT, inkl nyckelkort och 5st nycklar
OBS! Hantering av nycklar särskilt viktig pga små toleranser.
1. Förvara ej nycklar så de utsätts för smuts eller så de kan utsättas för deformation.
2. Smörjning av cylindrar SKALL ske med medföljande Kaba cleaner och inget annat. 1ggr/månad för bästa resultat.
Vid väderförhållande som åstadkommer snabba växlingar med fukt och kyla kan cylindrar täppas. Detta förebyggs
med smörjning enligt ovan. Skulle detta ändå uppstå kan värmepistol användas försiktigt, glöm ej att använda
smörjmedel direkt efteråt.
Lyftöglor
Förvara lyftöglor inne i modulen och montera tillbaka bricka och bult för att skydda gängor. Detta ingår i konceptet
för att säkra åtkomst vid flytt, minimera eventuella skador samt att utomstående ej får tillgång till produkterna.
Larm
Vid larm montage, se respektive leverantörs drift & skötsel.
Ingår larm från oss, medföljer instruktioner från vår installatör Assemblin AB.
ID06 passagesystem
Vid ID06 montage, se respektive leverantörs drift & skötsel.
Vred ska monteras på ytterdörr om passagsystem installeras för att undvika att bli inlåst vid strömbortfall.
Vid låsning skall det kontrolleras att det inte är någon kvarvarande person.
Elektrisk installation
Allt handhavande med elektrisk utrustning vid eventuella fel/brister ska skötas av behörig elektriker.
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