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SP (Sveriges Tekniska  
Forskningsinstitut) Provningar: 
!  Brandtestat enligt NT Fire 017 - 30 minuter 
!  Skåpet klarar möbelfaktas extra höga krav 

på ytors tålighet. SP rapport 98B1,0718 rev. 
!  Välgjordhet enligt SS 83 90 30 och funktion 

och säkerhet utom stabilitet enligt SS-EN 
1153 motsvarar FMV’s krav. 
SP utlåtande BTkP008963B. 
(Stabilitet enligt tillverkarrapport 
JiWa II 7171:1998). 

Enligt Myndigheten för skydd och 
beredskaps (MSB) föreskrift (SÄIFS 
1998:7) krävs EI30-avskiljning för all 
förvaring av brandfarliga gaser i publika 
lokaler (skolor, sjukhus och restauranger är 
exempel på publika lokaler). Detta gäller 
också för andra lokaler då man förvarar mer 
än 60 liter och mindre än 250 liter.  

EI30-GAS3 EI30-GAS2 med vagn och hylla 

Se även våra gasskåp enligt den Europeiska 
laboratoriestandarden 14470-2. 



Storlekar och ventilation 
EI30-Gas/Gasolskåpet är utrustat med ventilationsöppningar i ryggen.  
Skåpet placeras mot yttervägg så att ventilation kan ske genom yttervägg 
utan mekanisk ventilation.  
Se även våra gasskåp godkända enligt den Europeiska 
laboratoriestandarden 14470-2. 
 
Art nr.  Storlek Utvändigt  Storlek Invändigt (Dagmått) 
EI30GAS1   H853 x B925 x D770 mm.  H628 x B700 x D600 mm. 
EI30GAS2  H1125 x B925 x D770 mm.  H900 x B700 x D600 mm. 
EI30GAS3  H2003 x B925 x D600 mm.  H1775 x B700 x D435 mm. 
EI30GAS4  H853 x B925 x D600 mm.  H628 x B700 x D435 mm. 
 
Tillbehör 
Skåpen kan utrustas med flyttbara hyllor, utdragbara hyllor med uppvikta 
kanter och lås inkl. 2 nycklar. EI30GAS1 och EI30GAS2 kan också 
utrustas med gasolvagn inkl. insats med ramp. Vagnen är elförzinkad. 

Flyttbar hylla Vagn inkl. ramp Utdragbar hylla 
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