DATABLAD

WA 3 F-500
WA 6 F-500
WA 9 F-500
Beskrivelse
WA F-500-serien er patronladete håndslokkere. Etter at
sikringspinnen er trukket ut aktiveres WA 6 F-500- og WA 9
F-500-modellen ved at man trykker på slagknappen. WA 3
F-500-modellen settes under trykk når man trykker ned den
øvre ventilspaken.
Rett strålen mot brannen!
Slukkemiddelet består av vann og additivet F-500
Encapsulator Agent. Dette additivet utmerker seg ved at det
har ekstra effektive slukke-egenskaper:
n Reduserer overflatespenningen
n Øker aktiviteten i grensearealene
n Raskere varmereduksjon
n Kapsler inn brannobjektet og brennbare gasser

Slukkemiddelet F-500 er særlig egnet mot brann i plast,
gummi og batterier.
Additivet oppbevares i spesielle patroner i
brannslukningsapparatet, som åpnes først når slokkeren
aktiveres. Derfor er disse modellene spesielt service- og
miljøvennlige.
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n F-500 har et NATO-lagernummer
n Ingen sedimentdannelse (fullstendig utblanding)
n Ingen avleiringer på trange tverrsnitt
n Svært langsomt korroderende (pH-verdi 7)
n Synlig røykhemmende
n Oppfyller kravene i NS-EN 3 om anvendbarhet på elektriske

anlegg (opptil 1000 V, 1 m minsteavstand)
n Utprøvd og sikker ladeteknologi
n Enkel og sikker betjening
n Slukkepistol med integrert trykkavlastningsfunksjon

Bruksområdene omfatter
n Brannbekjempelse på en rekke materialer i brannklasse A,

spesielt plast, gummi og litium-ion-batterier
n Produksjonsindustri
n Monteringsbedrifter med eurokasser
n Reparasjonsverksteder
n Dekkoppbevaring
n Palleoppbevaring
n Avfallsbedrifter
n Batteriladere, batterioppbevaring
n Solcellepanelanlegg
n Flytende glass
n Formel 1-konkurranser
n Boarealer

(for WA 6 F-500 og WA 9 F-500)
n Kastelengde 4 m til 6 m
n Ingen sikthindring ved slukking
n Forbedret slukke-effekt, fuktemiddel-virkning, grunnet

redusert overflatespenning i slukkemiddelet
n Økt grensearealaktivitet forbedrer slukkemiddelets

inntrengningsevne i det brennbare materialet
n Meget sterk kjøle-effekt, fordampning av slukkemiddelet

begynner allerede ved ca. 70 °C
n Innkapsling av brannobjektet, forhindrer utslipp av

brennbar damp
n Utprøvd plastbelegg på innsiden og utsiden av beholderen
n 100 % trykktest på hver beholder
n Oppfyller kravene i ASR A2.2 (tyske tekniske regler for

arbeidsplasser) om slukke-effekt og om reduksjon av
følgeskader
n Enkelt vedlikehold (festedeler for gjenbruk, stor

Hovedfordeler
n Fluorfritt slukkemiddel

serviceåpning, adskilt additivoppbevaring)
n Godkjent brannslukningsapparat ifølge NS-EN 3 og

trykkutstyrsdirektivet (CE)

n Raskt og fullstendig nedbrytbart
n Miljø- og servicevennlige additivpatroner
n Godkjennelser ifølge UL, NS-EN og sjøtransport

Merk: Den Tysk utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den Tysk
utgaven og den oversatte, vil den Tysk være førende.
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Din spesialforhandler av brannsikringsprodukter

Artikkelnr.

012358

neuruppin og produktnavnene som er opplistet i denne dokumentasjonen er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert
bruk er strengt forbudt.

Tekniske endringer forbeholdt

012169

26 sek.

12 sek.

Tømmetid ca.

21 A (6 LE)

10,7 kg

6,1 kg

Vekt (i fylt tilstand)

8 A (2 LE)

275 mm

230 mm

Monteringsbredde

Klassifisering
(Slukkemiddelenheter)

550 mm

+5 °C til +60 °C (ikke frostbeskyttet)

EN 3, CE*

F-500 Encapsulator Agent SP 83/08

6 l vann med 1,5 %

WA 6 F-500

410 mm

EN 3, CE*

3 l vann med 3 %

WA 3 F-500

Monteringshøyde

Temperaturområde

Godkjennelser og sertifikater

Slukkemiddel

Tekniske data

**Direktiv 2014/90/ EU

*Direktiv 2014/68/ EU

012158

27 A (9 LE)

41 sek.

14,9 kg

280 mm

510 mm

EN 3, CE*, Wheel Mark**

9 l vann med 2 %

WA 9 F-500

