INFORMATIEBLAD

Poederblussers
PG 1 E / PG 2 E
PG 2 ES
Beschrijving
Poederblussers worden nog steeds hoofdzakelijk gebruikt om
voertuigen te beschermen. Deze voorkeur komt mede door de
volgende unieke productkenmerken:
n Hun universele inzetbaarheid bij alle soorten branden

(branden van klasse A, B en C)
n Het zeer doeltreffend blusvermogen (hoge rating)
n Het betrekkelijk laag gewicht van de poederblussers

vergeleken met hun bluscapaciteit
n Hun snelle blusvermogen

De PG 1/2 E en PG 2 ES poederblusser staat onder druk,
hebben stevige cilinders van staal die voorzien zijn van messing
afsluiters met zowel een proefventiel als een drukmeter, om
continu de druk te monitoren en daarmee de betrouwbaarheid te
garanderen.

Voorbeelden van gebruikslocaties
n Auto's, bestelwagens en vrachtwagens
n Boten

De PG 1 E en PG 2 E modellen zijn voorzien van geïntegreerde
controle-elementen in een kunststof kap, waardoor het
mogelijk is de poederblusser met één hand te bedienen. De
hand die de poederplusser bedient kan zowel de veiligheid
ontgrendelen én de brandblusser activeren. Dit is met name
nuttig bij autobranden waarbij één hand gebruikt kan worden
om de motorkap lichtjes op te lichten en de andere hand de
brandblusser kan bedienen.

n Recreatieve auto's en kampers

De PG 2 ES brandblusser is uitgerust met een roestvrij
stalen bedieningsventiel en een slang met een geïntegreerde
straalpijp. De geïntegreerde straalpijpen zijn tijdens opslag
aan de stalen cilinder vastgemaakt met een magneet. Het
ontwerp maakt het mogelijk om het poeder via een hele kleine
opening op één gebied van de motor te richten, of op andere
gesloten gebieden, en daarmee de impact te genereren van een
blussysteem van buiten het actuele gebied.

n Bouwmachines

Het poeder is het uitgeprobeerde en geteste hoge prestatie
blusmiddel Neutrex ABC 85.
Een autohouder wordt standaard bijgeleverd bij alle
brandblussers.
Een beschermkist en verschillende etiketten zijn als
toebehoren op aanvraag beschikbaar.

n Woonboten
n Garages
n Hobbykamers
n Machine- en pompruimtes
n Landbouwmachines

n Vuilniswagens

Speciale voordelen
n Uitstekende bluscapaciteit (PG 2 E / PG 2 ES :

13A / 89B / C)

n Simpel en makkelijk te gebruiken
n Eenvoudige bediening voor PG 1 E en PG 2 E
n Roestvrij stalen bedieningsventiel met een slang op de PG 2

ES voor stevig gebruik of gebruik als een blussysteemeffect
(het van buiten blussen van gesloten ruimtes)
n Standaard proefventiel en drukmeter
n Stabiele stalen houder met 100% drukbestendigheid en

oppervlakken met kunststofcoating
n Instant blusvermogen van een bluspoeder van hoge

kwaliteit en het afsluiten van vaste oppervlakken om
opnieuw herontsteken van het vuur te voorkomen
n Lichtgewicht
n Compact ontwerp
n Autohouder inbegrepen
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Uw gespecialiseerde handelaar in brandveiligheid:

130 mm
3,6 kg
11 s
4
006957
Standaard

120 mm
2,0 kg
7s
2
006956
Standaard

Breedte
Gewicht (gevuld)
Sproeitijd
Eenheden blusmiddel
Artikelnr.
Autohouder

-30 °C tot +60 °C

NEURUPPIN en andere productnamen die in dit document worden genoemd, zijn (geregistreerde) handelsmerken.

Technische wijzigingen kunnen plaatsvinden.

Standaard

006513

4

11 s

3,6 kg

187 mm

345 mm

DIN EN 3, CE (PED), Wheel mark (MED)*

355 mm

*In voorbereiding

PG 2 E

Neutrex ABC 85

285 mm

PG 1 E

Hoogte

Temperatuurbereik

Bluscertificaat

Blusmiddel:

Technische
gegevens

PG 2 ES

