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RC-150 TÜFEK DOLABI  |  SC-150 MALZEME DOLABI 
KULLANMA KILAVUZU

RC-150 Tüfek Dolapları ve SC-150 Malzeme Dolapları,  tüfeklerinizi, tabancalarınızı, mühimmatlarınızı, silah 
yedek parça ve aksesuarlarını emniyetle ve çevre şartlarından koruyucu bir ortamda saklamanız için, amaca 
özel geliştirilmişlerdir. 

Temel olarak, her iki dolap da aynı özelliklerde olup, iç tasarımları kullanım amacına göre farklı yapılmıştır. RC-
150 tüfek dolabı 2 adet tüfek dayama aparatı ile ve bir adet standart raf ile teslim edilirken, SC-150 malzeme 
dolabında toplam 4 adet standart raf bulunur. 

Dolaplarda, 3 nokta kilitlemeli çift kilit sistemi kullanılmıştır. Dolap kapısı alttan ve üstten kilit çubukları, or-
tadan kilit dili ile kapanır. Kapatma kolu üzerindeki anahtar birinci kilit sistemidir ve genellikle kullanılacak 
birinci seviye emniyet düzeneğidir. Daha yüksek bir emniyet isteniyorsa, üstteki bilyalı kilit sistemi ile kapatma 
mekanizması birinci kilitten ayrı olarak yeniden kilitlenir. 

Dolaplar, arka paneldeki 2 delik vasıtasıyla bina duvarına sabitlenebilir. Bu, dolapların alınıp götürülme ihti-
malini azalttığı gibi, deprem durumunda da dolapların devrilme emniyetidir. Duvara montaj için gerekli vida, 
dubel takımı verilmiştir. Ek olarak dolaplar yan duvarlarından birbirlerine bağlanabilirler. Bu da emniyeti artı-
ran bir uygulamadır. Birden fazla dolap birbirine ve duvara vidalanarak daha rijit bir yapı oluşturur. Dolapların 
birbirine bağlanması için cıvata ve somun takımı dolaplarla birlikte verilmektedir. Yan delikler, gerekirse do-
labı yandan bina duvarına sabitlemek amacıyla da kullanılabilir. Dolap ayakları ayarlıdır. Zemine uygun olarak 
dolabı terazide tutmak için vidalı ayaklar yukarı ve aşağı hareket edebilir özelliktedir.

Dolap içinde hapsolmuş nemin silah ve teçhizatınıza zarar vermemesi için dolap kapağına analog nem ölçer 
yerleştirilmiştir ve her dolap ile birlikte 2 adet “Tac87 Belirteçli Silika Jel Nem Alıcı” verilir. Nem ölçer (hygro-
metre) havadaki bağıl nemi yüzde cinsinden gösterir. Nem ölçerin pil veya enerji ihtiyacı yoktur ancak yılda 
bir kendinizin yapabileceği kalibrasyon ihtiyacı vardır. Kalibrasyon için, hygrometreyi yerinden çıkarın, nemli 
bir beze sarın ve 30 dakika bekletin. 30 dakika sonunda hygrometre %94-96 arası bağıl nem okuyor olmalıdır. 
Eğer bu değeri okumuyorsa, bir küçük tornavida yardımıyla ayarlanarak bu değere getiriniz. 

Dolap içindeki nemin en düşük seviyede tutulması esastır. Pratikte ulaşılabilecek nem değeri %25-30 ara-
sındadır ve bu bölge hygrometre üzerinde mavi bant ile işaretlidir. Ancak dolapta ahşap kundaklı tüfekler 
bulunduruyorsanız, ahşabın kuruyup çatlamaması için nem %30-40 arasında tutulmalıdır; bu bölge nem ölçer 
üzerinde turuncu bant ile işaretlenmiştir. %40 üzeri sürekli nem pas ve korozyona neden olabilir; bu bölge ise 
kırmız ile işaretlidir. Özellikle nemli havalarda, dolap içine koyulacak tüm metal malzemeler, oda sıcaklığına 
geldikten sonra dolaba konulmalıdır. Soğuk metalin nemli sıcak ortama konulması durumunda üzerinde nem 
yoğuşması olur ve metal yüzeylerde paslanma başlar.

Belirteçli Silika Jel Nem Alıcı Poşetlerin her biri 150 gramlıktır ve yaklaşık 150 litrelik hacimdeki nemi alır. 2 
poşet 300 litre brüt hacimli bu dolaptaki nemi almak için yeterlidir. Poşetleri farklı raflara koymanız daha uy-
gundur. Kuru iken mavi renkte olan Silika Jel boncukları, neme doyduklarında pembe renge dönerler. Renkleri 
değiştiğinde nem alma kapasitesini doldurduklarından yenisi ile değiştirilmelidirler.  Silika jel belirli koşullar 
altında yeniden kullanılabilse de, her kurutma işleminde %30 nem alma performansını kaybeder. Bu nedenle, 
dolabınızdaki hacimde doğru nem toplamayı sağlamak adına, ürünün yeniden kullanılmasını tavsiye etmiyo-
ruz. 
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Dolaba konulan malzemelerin çizilme ve hasarlanmasını önlemek amacıyla dolapların arka duvarı, zemini ve 
rafların üzeri su ve nem tutmayan kapalı hücre  sünger ile kaplanmıştır. Hava alışverişini azaltmak için kapı 
çevresi EPDM süngerlidir. Dolap arka ve yan duvarlarındaki sabitleme vida delikleri kullanılmadığında, hava 
alış-verişi olamamsı için plastik kapatma tıpaları verilmiştir.

ORTAK ÖZELLİKLER

Yerden Yükseklik : 155 cm 
Dolap Yüksekliği : 150 cm 
Genişlik  : 50 cm 
Derinlik  : 40 cm 
Brüt Hacim  : 300 litre 
Rafsız Ağırlık  : 39 kg 
Sac Kalınlığı  : 1 mm 
Boya   : Elektrostatik Toz Boya 
Renk   : RAL 5024

HER BİR DOLAPTA VERİLEN MALZEME LİSTESİ

RC-150 TÜFEK DOLABI

1 adet dolap 
2 adet tüfek dayama aparatı 
1 adet raf 
1 adet Analog Nem Ölçer (Hygrometre), kapağa montajlı 
2 adet açma kolu kilidi anahtarı 
2 adet bilyalı ek kilit anahtarı 
2 takım duvar montaj kiti (2 vida, 2 dubel, 2 rondela) 
2 takım dolap birleştirme kiti (2 cıvata, 2 somun, 4 rondela) 
2 adet 150g Belirteçli Silika Jel Nem Alıcı Poşet

SC-150 MALZEME DOLABI

1 adet dolap 
4 adet raf 
1 adet Analog Nem Ölçer (Hygrometre), kapağa montajlı 
2 adet açma kolu kilidi anahtarı 
2 adet bilyalı ek kilit anahtarı 
2 takım duvar montaj kiti (vida, dubel, rondela) 
2 takım dolap birleştirme kiti (cıvata, somun, rondela) 
2 adet 150g Belirteçli Silika Jel Nem Alıcı Poşet


