TECHNICKÝ LIST

Hasicí přístroje s vysokotlakou
vodní mlhou
W 2 WNL
W 6 WNL
Popis
Hasicí přístroje s vodní mlhou snižují při použití naší patentované
technologie Telesto velikost kapek v rozmezí 20 – 100 μm. Tím
se zvyšuje chladicí účinek a vzniká navíc atmosféra s hasicím
účinkem vytlačováním vzdušného kyslíku. Z tohoto důvodu je
možné pomocí vodní mlhy hasit také požáry maziv a menší požáry
třídy B, ani jedno by nebylo možné hasit běžnými vodními hasicími
přístroji. Následné škody způsobené hasicími prostředky jsou
u hasicích přístrojů s vodní mlhou výrazně menší a ekologický
přístup vůči životnímu prostředí je uznáván po celém světě.
Z důvodu narůstající oblíbenosti technologie s vodní mlhou
rozšířila společnost FLN svůj sortiment i u hasicích přístrojů
s možností plnění.
Přístroje W 2 WNL a W 6 WNL jsou hasicí přístroje pod stálým
tlakem. K aktivaci dojde po vytažení zajišťovacího kolíku a
stlačením horní rukojeti. Prostřednictvím pochromovaného
mosazného ventilu, který lze kdykoliv uzavřít, a pomocí hadice
lze hasicí prostředek cíleně a dávkovaně směřovat na ohnisko
požáru. Hasicí přístroje jsou sériově vybaveny kontrolním ventilem
a manometrem. Jako hasicí prostředek slouží voda s nepatrným
množstvím antifoulingu.

Zvláštní výhody
n 
Technologie vodní mlhy výrazně snižuje následné škody
n Odpadají náklady na likvidaci vypuštěného hasicího prostředku
n Hasicí přístroje s vodní mlhou jsou účinné na požáry třídy A a F

a navíc i na menší požáry třídy B

n Při použití nedochází k omezenému rozhledu způsobenému

hasicím prostředkem

n Vodní mlha zároveň inertizuje atmosféru (vytlačení kyslíku)
n Velmi malá kinetická energie paprsku hasicího prostředku

a samotný hasicí prostředek snižují výrazně riziko úrazu
v případě postříkání osob

n Dlouhá doba hašení přispívá k opatrnosti zvláště

u nezkušených uživatelů

n Vodní mlha výrazně snižuje tepelné sálání, a tím chrání

uživatele

n Nevytváří se usazeniny a nánosy hasicího prostředku v úzkých

průřezech a kanálku

n Velmi odolné vůči korozi (hodnota pH 7)
n Splňuje předpisy EN3 pro použitelnost proti elektrickým

E000728 / E000729

n Sériově dodávaný s manometrem a ventilem pro kontrolu tlaku
n Vnitřní a vnější stranu nádoby chrání plastový povlak
n 100% tlaková zkouška každé nádoby
n Včetně nástěnných držáků
n Sériová výbava s plastovými kroužky
n Snadná údržba (opakující se součásti a nádoba s velkým

servisním otvorem)

n Certifikáty podle DIN EN 3 a směrnice pro tlaková zařízení (CE)

Příklady použití
n 
Kancelářské prostory všeho druhu
n 
Prodejní zařízení, obchody, lékárny
n 
Kina, divadla, diskotéky a jiné zábavní prostory
n Správní budovy, knihovny, archívy
n Muzea a výstaviště
n Lékařská zařízení, nemocnice
n Domovy důchodců a pečovatelské ústavy
n Dětská zařízení, školy
n Gastronomie, hotely
n Dřevozpracující a nábytkářský průmysl
n Výroba a zpracování papíru
n Textilní průmysl
n Opravny
n Věznice
n Prostory pro kutily
n Soukromé prostory

zařízením (do 1000 V, minimální vzdálenost 1 m)

n Jednoduchá a bezpečná obsluha
n 
Robustní pochromovaný mosazný ventil s převlečnou maticí

zamezuje přetáčení a zajišťuje vždy správnou polohu ventilu
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Technické údaje

Hasicí prostředek
Certifikáty pro hasicí přístroje
Teplotní rozsah

W2 WNL

W6 WNL

2 l vody

6 l vody

EN 3, CE*

EN 3, CE*

+5 °C až +60 °C (není mrazuvzdorný)

Vestavná výška

390 mm

530 mm

Vestavná šířka

230 mm

260 mm

6,1 kg

11,8 kg

20 s

50 s

5A/5F
(testováno také 21 B)

21 A / 75 F (6 HJ)
(testováno také 21 B)

012188

012131

Hmotnost (naplněný)
Doba hašení cca
Rating
Č. výrobku

*Směrnice 2014/68/ES

Technické změny vyhrazeny

neuruppin a jiné názvy výrobků, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, jsou značky
a/nebo registrované značky. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Váš prodejce hasební techniky

