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Ajax haspelkasten met handbrandmeldervak

Ajax haspelkasten kunnen worden voorzien van een uitsparing in de deur, zodat er een 
handbrandmelder geplaatst kan worden. De melder wordt geplaatst aan de greepzijde 
van de deur op een nieuw ontwikkelde montagebeugel die voorgemonteerd zit in de kast. 
De montagebeugel, die bestaat uit een universele montageplaat en een melderspecifi eke 
melderbeugel, wordt eenvoudig en zonder extra hulpmiddelen in de bovenhoek van de 
kast geplaatst, waarna de melder kan worden gemonteerd. Bij bestelling moeten de schar-
nierzijde en de exacte maten van de melder opgegeven worden, opdat de juiste uitsparing 
in de deur wordt aangebracht.

De Ajax haspelkast met meldervak heeft naast een fraaie vormgeving een unieke schar-
nierconstructie die openen van de deur over een hoek van ruim 170° mogelijk maakt. In de 
haspelkast kan naar keuze zowel een zwenkbaar als vast haspel worden gemonteerd. Alle 
kasten, met uitzondering van de smalhaspelkast, zijn voorzien van montagepunten zowel 
voor een vaste als voor een zwenkbare montageset. De smalhaspelkast is leverbaar in 
twee uitvoeringen, één voor vaste en één voor zwenkbare haspelmontage. Bij zwenkbare 
haspelmontage wordt de smalhaspelkast standaard uitgeleverd met een voorgemonteerde 
zwenkarm. Een separate haspelmontageset is in dit geval niet meer nodig. Hierdoor kan 
met het monteren van de haspel een nog grotere tijdsbesparing worden gerealiseerd.

De kasten zijn voorzien van knock-out gaten voor de watertoevoer. Naar wens kunnen de 
kasten worden geleverd met een extra nis voor plaatsing van een brandblusser. Deze com-
binatiekasten zijn voorzien van een afsluitbaar compartiment van 300 mm breed.

• Poedergecoat Zincor-plaat, wit RAL9010
• Handgreep, blauw RAL5013
• Meldervak in deur en meldermontagebeugel in kast
• Deur over een hoek van ruim 170° te openen
• Montagepunten voor vast en zwenkbaar haspel, slanggeleider 
 en straalpijphouder
• Knock-out gaten voor watertoevoer
• Geschikt voor op- en inbouw, bij inbouw kan separate daglijst worden geleverd
• Levering exclusief haspel en montageset
• Stabu-tekst B481150-014.f01, NBD 1256-07

VariGrip Basic haspelkasten

Voor bestekteksten (STABU) en meer gedetailleerde tekeningen: www.chubbfs.nl 
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VariGrip Basic haspelkasten met meldervak 87 x 87 mm, 
met standaard brandslanghaspel

Haspel Montageset

Vast Zwenkbaar

Slangmaat Bladmaat Ø 
(mm)

Artikel-
nummer

Diepte (mm.) Artikelnummer
links / rechts*

Artikel-
nummer

Artikel-
nummer

15 m ½” 400 512154
135 290135 / 291135 520200 n.v.t.
135 294135 / 295135 n.v.t. inclusief

20 m ½” 525 512205
135 290135 / 291135 520200 n.v.t.
135 294135 / 295135 n.v.t. inclusief

20 m ¾” 600 613200
135 290135 / 291135 520200 n.v.t.
135 294135 / 295135 n.v.t. inclusief

225, combi 294225 / 295225 n.v.t. 130003

25 m ¾”
600 513256

185 290185 / 291185 520200 130003
225, combi 294225 / 295225 520200 130003

650 613250 135 294135 / 295135 n.v.t. inclusief

30 m ¾”
600 513306

185 290185 / 291185 520200 130003
225, combi 294225 / 295225 520200 130003

700 613300 135 294135 / 295135 n.v.t. inclusief

20 m 1” 600 614206
225 290225 / 291225 610202 130004

225, combi 294225 / 295225 610202 130004

25 m 1” 600 614256
225 290225 / 291225 610202 130004

225, combi 294225 / 295225 610202 130004

30 m 1” 600 614306
225 290225 / 291225 610202 130004

225, combi 294225 / 295225 610202 130004
* Scharnierzijde: links of rechts

VariGrip Basic haspelkasten met meldervak 124 x 124 mm, 
met standaard brandslanghaspel

Haspel Montageset

Vast Zwenkbaar

Slangmaat Bladmaat Ø 
(mm)

Artikel-
nummer

Diepte (mm.) Artikelnummer
links / rechts*

Artikel-
nummer

Artikel-
nummer

15 m ½” 400 512154
135 292135 / 293135 520200 n.v.t.
135 296135 / 297135 n.v.t. inclusief

20 m ½” 525 512205
135 292135 / 293135 520200 n.v.t.
135 296135 / 297135 n.v.t. inclusief

20 m ¾” 600 613200
135 292135 / 293135 520200 n.v.t.
135 296135 / 297135 n.v.t. inclusief

225, combi 296225 / 297225 n.v.t. 130003

25 m ¾”
600 513256

185 292185 / 293185 520200 130003
225, combi 296225 / 297225 520200 130003

650 613250 135 296135 / 297135 n.v.t. inclusief

30 m ¾” 600 513306
185 292185 / 293185 520200 130003

225, combi 296225 / 297225 520200 130003

20 m 1” 600 614206
225 292225 / 293225 610202 130004

225, combi 296225 / 297225 610202 130004

25 m 1” 600 614256
225 292225 / 293225 610202 130004

225, combi 296225 / 297225 610202 130004

30 m 1” 600 614306
225 292225 / 293225 610202 130004

225, combi 296225 / 297225 610202 130004
* Scharnierzijde: links of rechts

Voor bestekteksten (STABU) en meer gedetailleerde tekeningen: www.chubbfs.nl 
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