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Teknisk skap med plass for 
fiberpanel, nettverk og elektro

Catena HDK er vanntette 
nødkiosker beregnet for 
installasjon langs vei og i 
tunnel. 
Kioskene plasseres 
frittstående eller i nisje.

Innvendig 
panikkbeslag



Partnr. Beskrivelse Passende innredning Mål (bxhxd)
(ikke inkludert)

HDK100-1-AL-A HDK  Nødkiosk Standard 1x1m Alu 5052 HDK Basis 1000x1000x2260mm lxbxh (utvendig grunnflate)

Teknisk informasjon :

Catena HDK

Catena HDK Nødkiosk frittstående uten innredning, vindu i dør og sider :

Materiale: Sjøvannsbestandig aluminium, lakkert rød 
RAL3020.

Dørtype: Dør med vindu i laminert glass, 3-punkts 
hengsler og kraftig dørpumpe for automatisk 
lukking. Innvendig panikkbeslag. 
Høyrehengslet. Lakkert RAL3020.

Innredning: Leveres i to størrelser, ”Basis” og ”Extended” 
hvitlakkert. Begge kan utstyres med 
nødstyrepanel.

Kabelinnføring: Via gulv i kioskinnredning.
Innvendig belysning: 8W lysrør eller tilsvarende LED. 
Sensorer: Mekanisk eller induktiv.
Plassering av sensorer: I bunnseksjon under teknisk skap (bak 

brannslokkere) og i dørkarm.
Montering: På betongsokkel.
Opsjoner: - Blindfelt i en eller flere sider

- Inspeksjonsluke i sidevegg (ved innfelling)
- Nødstyrepanel
- Vinkeljern for feste av tunnelduk
- Merking
- Dør for plass støpt kiosk 

Partnummer & beskrivelse :

Kiosker og skap for nødkommunikasjon i tunnel og langs vei er 
en viktig del av et stabilt og sikkert system. De skal i årevis 
tåle et røft klima sommer som vinter og våre kiosker og skap 
er konstruert nettopp med tanke på dette. 

Catena HDK er bygget som modulsystem slik at vi kan bygge 
alt fra standard nødkiosk på 1x1m til komplette teknisk bygg. 
Samme system benyttes også for å lage frittstående 
kioskdører. 
Systemet er laget med spesiell tanke på personell som jobber 
med installasjon, drift og vedlikehold av nødsystemer for vei 
og tunnel.

Med tanke på plassering av nødtelefoner, PLS, remote 
I/O, videoservere og annen elektronikk kan kioskene utstyres 
med innvendige HDK kioskinnredninger. Disse leveres i to 
størrelser, ”Basis” (60cm bredde) og ”Extended” (70cm 
bredde), begge med mulighet for nødstyrepanel og ulike typer 
av låsing. Innredningen består av teknisk skap og 
bunnseksjon, der bunnseksjonen gir plass for kabler, 
fiberbokser og annet koboingsmateriell.
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Nødkioskene kan leveres uten vinduer i sidene og uten takutstikkpå sidene, beregnet for innfelling i betongnisje. 

HDK100-2-AL-A HDK Nødkiosk Utvidet 1.4x1m Alu 5052 HDK Basis og Extended 1000x1400x2260mm lxbxh (utvendig grunnflate)

HDK100-3-AL-A HDK  Nødkiosk Dobbel 2x1m Alu 5052 HDK Basis og Extended 1000x2000x2260mm lxbxh (utvendig grunnflate)

HDK Nødskiosk med 
HDK Basis innredning


