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EL-CYKEL BRANDBOX
OCH BRANDFILT
Säkerhet vid el-cykel / batteribrand
Säker förvaring, transport och laddning
av el-cyklar / batterier

Kontrollerad avbränning av batteriet

Snabb och intuitiv hantering

Effektivt värmeskydd

Miljövänligt och resursvänligt

Minskad giftig rökproduktion

I händelse av brand, kontakta brandkåren omedelbart – 112

El-cykel brandbox
VLITEX El-cykel brandbox är speciellt utformad för lagring, transport och laddning av el-cykelbatterier.
Vid brand förhindrar det effektivt spridning av eld till omgivande föremål.
Det hindrar också produktionen av rök och värme och läckage av giftiga kemikalier.
Nästan lufttät tätning

Dess användbarhet testades
av brandkåren

Applikation
Batteriet förvaras säkert i VLITEX
el-cykel brandbox under laddning.
Boxen är perfekt för transport och
förvaring av el-cykelbatterier.
Material
Grundmaterial:
Yttre och inre skikt består av glasfiber
tyger med ensidig silikonbeläggning.
Centret har en glasfiberdyna.
Tråd/Sömmar:
Brandhämmande sytråd
Mått
44 x 13 x 12 cm
Extrem temperaturbeständighet
upp till 1000 ℃

Glasfilt
Silikonbelagt glasfibertyg

El-cykel brandfilt
VLITEXs brandfilt för el-cyklar är speciellt utformad för säker förvaring och laddning av din el-cykel.
Det är allmänt användbart. I händelse av brand orsakad av el-batterier fortsätter batterierna att brinna
på ett kontrollerat sätt under filten. Produkten förhindrar spridning av eld till omgivande föremål.
Det hindrar också produktionen av rök och värme och läckage av giftiga kemikalier.
Applikation
Enkel hantering tack vare VLITEX
innovativ och intuitiv verkningsmekanism
Material
Grundmaterial:
Glasfibertyger med silikonbeläggning på
båda sidor
Tråd/Sömmar:
Brandhämmande sytråd
Fästrem:
Glasfibertyger med silikonbeläggning på
båda sidor
Mått
250 x 200 x 250 x 300 cm
Temperaturbeständighet
upp till 1000 ℃

Konsultation & försäljning:

Live test on YouTube.
Simply scan the QR code.
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