
Datablad JT-3(+JT-4) 

 

JOMA Slangeskab type JT-3 (+JT-4)  

Til opsætning på væg el. indbygning 
 

Bredde 690 x højde 690 mm 
Den tynde model er velegnet til trange rum, såsom 
gangarealer.  
Et skab til ophæng kan helt eller delvis indbygges i 
væggen til den ønskede dybde ved hjælp af en 
separat indbygningsramme. 
Standardfarven er hvid RAL 9016 
Eller på bestilling: Grå RAL 7040 eller rød RAL 3020 
 
Standard skabet er lavet af 1,25 mm epoxy 
pulverlakeret galvaniseret stål og vinde er lavet af 
1 mm epoxy pulverlakeret profilpresset 
galvaniseret stål. Vinden er og skal iflg. normen 
altid være rød. Skabene fås i tre standardfarver: 
hvid, grå og rød. Andre farver kan leveres på 
bestilling. 
 
Skabene har en fast bagvæg, hvilket giver en stærk 
konstruktion. Ekstra forstærket dør. Døren er 
forsynet med lukke/låsesystem med knusbart 
sikkerheds plexiglas. Døren med vinde åbner 180 °  
så slangen frit kan udtrækkes i alle retninger. 
Vindenav er lavet af specielt trykprøvet messing 
støbning.  
Slangen er en formfast letvægts flex-slange af 
polyester med indvendig spiral. 
Dens driftstryk ( +20 ° C) er 1,2 MPa , og dens 
sprængtryk er 4 MPa . Alle kabinet modeller er 
udstyret med en fjeder-forstærket tilgangs slange. 
Slangeskabet er udstyret med Handifighter 
universal strålerør og en 1 " afspærringsventil. 
 
Kabinetter til indmuring er udstyret med en flush -
monterings ramme. Rammen kan også bestilles 
separat. Kabinettet kan helt eller delvis indbygges i 
væggen til den ønskede dybde. 
 
Skabene er normalt udstyret med en højre dør.  
Venstrehængt dør kan leveres ved bestilling. Det 
er også muligt at konvertere kabinettet til en 
venstre dør senere. 
 
CE-mærket - Godkendt EN 671-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varenr. Type Størrelse mm Slange – lgd. / dim. 

21-112-1920 JT-3 690x690x140 20 m – 19 mm ¾” 

21-112-1925 JT-3 690x690x140 25 m – 19 mm ¾” 

21-112-1930 JT-3 690x690x245 30 m – 19 mm ¾” 

21-113-2520 JT-3 690x690x245 20 m – 25 mm 1” 

21-113-2525 JT-3 690x690x245 25 m – 25 mm 1” 

21-113-2530 JT-3 690x690x290 30 m – 25 mm 1” 

  Indbygningsramme 690x690 +40/40 mm 
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