TECHNICKÝ LIST

WA 9 F-500
WA 6 F-500
WA 3 F-500
Popis
WA F-500 jsou plnitelné hasicí přístroje s vnitřní tlakovou
patronou. Po vytažení příslušného pojistného kolíku se aktivace
hasicího přístroje WA 6 F-500 a WA 9 F-500 provede pomocí
narážecího systému. WA 3 F-500 se přetlakuje stisknutím horní
páky ventilu.
Pomocí hadice a trysky lze proud hasebního prostředku cílit a
dávkovat směrem ke zdroji ohně.
Hasicí přípravek se skládá z vody a přísady F-500 Encapsulator
Agent. Tato přísada se vyznačuje zvláště účinnými hasicími
vlastnostmi:
n Snížení povrchového napětí
n Zvýšení povrchové aktivity
n Rychlejší snížení tepla
n Uzavření hořící látky a hořlavých plynů

Přísada do hasiva F-500 je vhodná zejména při hašení požárů
plastů, pryže a baterií.
V hasicím přístroji je přísada uložena ve speciálních kartuších,
které se otevřou až při aktivaci hasicího přístroje. Proto mají
tyto modely obzvláště snadnou údržbu a jsou šetrné k životnímu
prostředí.

E001092

n Skladové číslo NATO pro hasicí prostředek F-500
n Bez sedimentace (kompletní smíchání)
n Bez inkrustací úzkých průřezů
n Velmi odolné vůči korozi (pH 7)
n Viditelné potlačení kouře
n Splňuje požadavky EN 3 pro použitelnost na elektrické systémy

(do 1000 V, minimální vzdálenost 1 m)

n Osvědčená a bezpečná technologie plnění
n Jednoduchá a bezpečná obsluha
n Hasicí pistole s integrovanou funkcí pro odlehčení tlaku (pro WA

6 F-500 a WA 9 F-500)

Oblasti použití
n Hašení požáru materiálů různých druhů v rámci třídy požáru A,

zejména plastů, pryže a lithium-iontových baterií

n Obráběcí průmysl
n Montážní provozy s Euro přepravkami
n Opravny
n Sklady pneumatik

n Dosah 4 m až 6 m
n Bez omezení viditelnosti při hašení
n Snížené povrchové napětí hasiva zlepšuje hasicí účinek

(smáčecí účinek)

n Zvýšená povrchová aktivita zlepšuje pronikání hasiva do

hořlavého materiálu

n Velmi silný účinek chlazení vlivem časného uvolnění energie do

hasicí vody (změna fáze začíná už přibližně při 70 °C)

n Sklady palet

n Zapouzdření hořící látky, zabránění emise hořlavých výparů

n Provozy na likvidaci odpadů

n Osvědčená vnitřní a vnější plastová povrchová úprava nádoby

n Nabíjecí stanice baterií, sklady baterií

n 100 % tlaková zkouška každé nádoby

n Fotovoltaické systémy

n Splňuje požadavky ASR A2.2 na snižování následných škod a

n Tekuté sklo
n Závody Formule 1
n Domácnosti

Zvláštní přednosti

hasicí výkon

n Snadná údržba (opakované díly, velký servisní otvor,

samostatné uložení přísady)

n Schválení hasicího přístroje podle DIN EN3 a směrnice o

tlakových zařízeních (CE)

n Hasicí prostředek bez fluoru
n Rychle a zcela odbouratelné
n Ekologicky šetrné kartuše s přísadou se snadnou údržbou
n Schválení hasiva podle UL, EN a Seeschifffahrt
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Váš specializovaný prodejce
produktů požární ochrany

6 l vody s 1,5 %

WA 6 F-500

012358

21 A (6 LE)

26 s

10,7 kg

275 mm

550 mm

+5 °C až +60 °C (nemá ochranu před mrazem)

EN 3, CE*

F-500 Encapsulator Agent SP 83/08

neuruppin a další názvy produktů uvedené v tomto dokumentu jsou ochranné známky a/nebo registrované
ochranné známky. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

012169

12 s

Doba hašení cca

Katalogové č.

6,1 kg

Hmotnost (s náplní)

8 A (2 LE)

230 mm

Vestavná šířka

Klasifikace

410 mm

EN 3, CE*

3 l vody s 3 %

WA 3 F-500

Vestavná výška

Teplotní rozsah

Osvědčení

Hasicí prostředek

Technické údaje

**směrnice 2014/90/EU

*směrnice 2014/68/EU

012158

27 A (9 LE)

41 s

14,9 kg

280 mm

510 mm

EN 3, CE*, Wheel Mark**

9 l vody s 2 %

WA 9 F-500

