
Dragskåp KEBO SU

KEBO Inredningar®

Funktionellt  
skoldragskåp 
Skoldragskåpet KEBO SU är lämpligt 
vid laborationer i högstadie- och 
gymnasieskolan. Skoldragskåpet 
uppfyller väl de krav och rekommen-
dationer som gäller för ventilation och 
elsäkerhet.

KEBO SU är en utveckling av vårt 
tidigare dragskåp KEBO SÖ. Detta 
för att möta dagens höga krav på 
säkerhet, personskydd och funktion.

Skoldragskåpets utformning med 
mjukt rundade sidokanter och en venti-
lationsspoiler vid arbetsytan minimerar 
risken för läckage av oönskade 
föroreningar.

Skoldragskåpet är tillverkat i flam-
skyddat högtryckslaminat (FS-
laminat), vilket har bra tålighet mot 
brand och korrosionsangrepp samt 
har en bullerdämpande effekt.

KEBO SU är anpassningsbart. Vi 
kan tillverka dragskåpet med andra 
mått än enligt standard, samt i andra 
utföranden. 

Dragskåpet på bilden är extrautrustat



Dragskåp KEBO SU

Den sidoplacerade manöver-
panelen ger en god översikt och 
åtkomlighet vid arbete i dragskåpet

Eluttagen är vridna 45 grader, vilket 
gör det enkelt att placera flera 
stickkontakter under varandra

Dragluckan är tillverkad av 
polykarbonat

Arbetsytan är som standard i 
rostfri, syrafast stålplåt, men går att 
få i andra material

Skoldragskåpet passar för stående  
arbete

Arbetsöppningens utformning  
borgar för en bra funktion som ger 
hög säkerhet

Dragskåpet har spoiler vid 
arbetsytan för rätt luftrörelse

Dragskåpet på bilden är extrautrustat med gasolarmatur

Den kompletta standardmodellen 
av skoldragskåpet levereras med 
lufthastighetslarm och underskåp 
som standard



Komplett 
skoldragskåp
I standardutförandet levereras skol-
dragskåpet KEBO SU med lufthas-
tighetslarm, armatur för kallvatten 
och ett underskåp.

Det går att få KEBO SU utan under-
skåp. Det går även att få KEBO SU 
utan lufthastighetslarm, eller med 
annat lufthastighetslarm än vårt 
standardlarm.

Tillval och tillbehör
Lufthastighetslarm

Förreglingssystem

Keramisk arbetsyta

Epoxiarbetsyta 

Polypropenarbetsyta

Laboratoriearmaturer

Underskåp

Rullstativ

Glasade gavlar

Glasad rygg

Gränslägesbrytare

Tillbehöret rullstativ
Rullstativet är ett vitt rörstativ med 
hjul. Stativet är fosfaterat och 
pulverlackerat. 

Rullstativets bredd är 980 mm, 
djup 600 mm och höjd 780 mm.
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Extrautrustat KEBO SU i demo-
utförande med glasade gavlar och 
glasad rygg samt med rullstativ som 
gör dragskåpet mobilt
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Rätt till tekniska ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

KEBO Inredningar®

Hässleholm:
Box 167 
281 22 Hässleholm 
Telefon: 0451-846 20 
Fax: 0451-846 23

Stockholm:
Box 1111 
141 23 Huddinge 
Telefon: 08-607 95 50 
Fax: 08-761 24 56 www.kebo.se

Utförande
Stommen/huven är av spånskiva 
belagd med vitt flamskyddat hög-
tryckslaminat (FS-laminat) som upp-
fyller kraven för ytskikt klass II enligt 
Byggnadsverkslagens 2 § punkt 2. 

Demodragskåpet har ett 3 mm 
härdat säkerhetsglas infällt i gavlar eller 
rygg, beroende på demofönstrens 
placering.

Dragluckan är av polykarbonat. 
Dragluckan är balanserad med motvikter 
på dragskåpets baksida. Dragluckan 
har ett stort greppvänligt handtag.

Arbetsytan är som standard av rostfri, 
syrafast stålplåt med uppvikt kant runt 
om.  

Som standard utrustas KEBO SU 
med en utslagstratt av grå poly-
propen med måtten 255 x 100 mm. 
Anslutningsstosen har diametern 
40 mm och är slät.

Laboratoriearmaturer manövre-
ras från frontpanelen. Rördragningen 
är internt kopplad. KEBO SU har som 
standard en armatur för kallvatten, 
och är förberett för ytterligare medier.

KEBO SU har ett kompaktlysrör 
(1x55 W) monterat i armaturlåda, som är 
placerad på dragskåpets tak. Lysrörets 
strömbrytare finns på sidopanelen. 

Sidopanelen är utrustad med tre 
jordade eluttag vridna 45 grader, samt 
strömbrytare för eluttagen. I den kom-
pletta standardmodellen av KEBO SU 
är ett lufthastighetslarm monterat i 
sidopanelen. Elinstallationen är 
internt dragen och levereras med en 
3,0 m förmonterad kabel med stick-
propp för inkoppling.

Frånluftens fördelning inne i 
dragskåpet är ca 2/3 vid arbetsytan 
och 1/3 vid taket. Frånluftsstosen är 
vit och av järnfosfaterad, pulverlacke-
rad plåt. Anslutningsstosens diameter 
är 160 mm.

KEBO SU är försett med explo-
sionsavlastninglucka enligt rekom-
mendationer  från Myndigheten 
för samhällsskydd och bered-
skap (tidigare Räddningsverket och 
Sprängämnesinspektionen).

Den kompletta standardmodellen av 
KEBO SU levereras med  ett praktiskt 
underskåp. Underskåpets stomme är 
tillverkad av spånskiva belagd med vitt 
laminat. Luckan är tillverkad av spån-
skiva belagd med vitt högtryckslaminat. 

SU

Artikelnummer 322.000-0

Bredd x djup x höjd i mm utan underskåp 1000 x 660 x 1320

Bredd x djup x höjd i mm med underskåp 1000 x 660 x 2100 

Underskåpets bredd x djup x höjd i mm 1000 x 600 x 780

Anslutningsstos ventilation (mm i Ø) 160 mm

Erforderligt frånluftsflöde för 0,5 m/s vid arbetsöppning 245 mm* 135 l/s (485 m3/h)

Tryckfall Ps vid arbetsöppning 245 mm 70 Pa

Rekommenderat grundluftsflöde vid stängd lucka 25 l/s (90 m3/h)

* Vid annan arbetsöppning måste värdena för frånluftsflöde räknas om.
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