TUOTE-ESITE

Vaahtosammutin
S 6/9 DN eco-classic
S 6/9 DN eco-premium
S 6/9 DN eco-HR
Kuvaus
DN eco -sarjan vaahtosammuttimet ovat painesammuttimia,
joiden kestävään messinkiventtiiliin kuuluu vakiovarusteena
testiventtiili ja painemittari. Painemittarin avulla sammutesäiliön
paineen ja täten sammuttimen käyttövalmiuden voi
tarkistaa milloin tahansa. Lisäksi kaikissa tämäntyyppisissä
sammuttimissa on laite, joka estää sallitun paineen ylittämisen.
Täten nämä laitteet on suojattu entistä paremmin ylipaineelta
(esim. lämpötilan aiheuttamalta).
Ponnekaasuna käytetään typpeä.
Sammutin aktivoituu varmistimen poistamisen jälkeen
(varokesokka vedetään sivuun) painettaessa venttiilin vipua.
Venttiilin, letkun ja suuttimen avulla suihku voidaan suunnata
palopesäkkeeseen kohdistetusti ja annostellusti. Erikoissuutin
optimoi pisarakoon, sammutusetäisyyden ja suihkutusajan
välisen suhteen.
Sammute koostuu yleensä vedestä ja lisäaineista, ja classic-,
premium- ja HR-malleissa on erilaiset määrät liukenevia aineita.
Tämä kuvastuu myös näiden kolmen DN eco -sarjaan kuuluvan
mallin erilaisissa sammutustehoissa. Kunkin sammutteen ja
sopivan toimintapaineen testatun yhdistelmän sekä suuttimen
muotoilun ansiosta sammuttimet soveltuvat paloluokkien
A ja B palojen sammuttamiseen. Saksalainen MPA Dresden
-tarkastuslaitos on testannut sammuttimet laajasti ennen
niiden markkinoilletuontia eurooppalaisen standardin EN 3
mukaisesti varmistaen käyttäjälle korkean turvallisuus- ja
luotettavuustason.
Valmistajan omaan tuotantoon kuuluvien kestävien
terässäiliöiden paineenkesto testataan sataprosenttisesti ja
säiliöt suojataan luotettavasti korroosiolta sekä sisä- että
ulkopuolelta.
Seinätelineet kuuluvat toimitukseen. Saatavana on myös
erilaisia suojakoteloita ja muita lisävarusteita (esim.
merkintätarroja). HR-sarjan sammuttimissa on vakiovarusteena
muovinen pohjarengas, classic- ja premium-malleissa
pohjarengas on saatavana eri tilauksesta.

Mahdollisia käyttökohteita
 Paloluokkaan A ja B kuuluvien erilaisten materiaalien
palontorjunta
 Valmistus- ja jatkojalostusteollisuus
 Käsityö ja teollisuus
 Ravintola-ala
 Korjaamot
 Toimistot
 Myymälät
 Varastot ja logistiikka
 Elokuvateatterit, teatterit ja muut esitystilat
 Hallintorakennukset

 Kiinteistöhuolto
 Sairaalat ja terveydenhuoltolaitokset
 Koulutuslaitokset
 Kotitaloudet

Erityisedut
 Erittäin yksinkertainen rakenne
 Helppo ja turvallinen käyttää
 Suuri sammutusteho, erityisesti premium- ja HR-mallin
sammuttimilla
 Saatavana sammuttimia, joissa sammuteyksikkönä 6 LE, 9 LE,
12 LE ja 15 LE
 Ei estä näkyvyyttä sammutuksen aikana (suuri etu verrattuna
jauhesammuttimiin)
 Suuri sammutusteho yhdistettynä erittäin hyvään hinta/
suorituskyky-suhteeseen
 Sammutteen käyttöikää pidennetty 6 vuoteen
 Huomattavasti ympäristöystävällisempi lyhytketjuisten
C6-telomeerien käytön ansiosta
 Ei sisällä perfluorioktaanisulfonidia (PFOS) eikä
perfluorioktaanihappoa (PFOA)
 Kaikille malleille on myönnetty Milieukeur-sertifikaatti
 Erittäin pitkä suihkutusaika helpottaa kokemattomia käyttäjiä
 Erittäin tukevat messinkihelat
 Hyvä annostelu jatkuvasti säädettävän venttiilin kautta
 Hattumutterin avulla venttiili on helppo säätää ylittämättä
venttiilirungon rasitusrajaa
 Painemittari ja testiventtiili vakiovarusteina
 Paineenrajoituslaite lisävarusteena
 Kestävä yksiosainen suutin (kestokäyttöinen)
 Vastaa DIN EN 3 -standardin vaatimuksia käytettävyydestä
sähkölaitteisiin (teho enintään 1000 V, vähimmäisetäisyys 1 m)
 Erittäin huoltoystävällinen säiliön suuremman aukon ja
kestokäyttöosien ansiosta
 Valmistajan tuotantoon kuuluvat sammutesäiliöt, joissa
erityisen laadukkaat pinnoitukset
 Kaikille säiliöille tehdään 100-prosenttinen painetarkastus
 Jokaisessa säiliössä on käytännössä toimivaksi testattu sisäja ulkopintojen muovipinnoitus
 Seinäteline sisältyy toimitukseen
 Valmistettu Saksassa
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225 mm

10,1 kg

Asennusleveys

Paino (täynnä)

Pohjarengas (muovi)

Tuotenro

Sammuteyksiköt, LE

Luokka

Eri tilauksesta (201122)

018051

6

21A / 183B

50 s

560 mm

Asennuskorkeus

Suihkutusaika noin

0 °C – +60 °C

0 °C – +60 °C

Lämpötila-alue

Palontorjunnan asiantuntija:

Eri tilauksesta (201149)

018052

9

27A / 233B

81 s

14,0 kg

260 mm

530 mm

Neufoam eco PG
DIN EN 3, CE (PED)*,
WM (MED)**

Neufoam eco PG

S 9 DN eco-classic

DIN EN 3, CE (PED)*,
WM (MED)**

S 6 DN eco-classic

Sammuttimen
sertifioinnit

Sammute

Tekniset tiedot

Eri tilauksesta (201122)

018055

10

34A / 183B

50 s

10,1 kg

225 mm

560 mm

0 °C – +60 °C

DIN EN 3, CE (PED)*,
WM (MED)**

Neufoam eco AP

S 6 DN eco-premium

vakiovaruste

018017

12

43A / 233B

47 s

10,1 kg

225 mm

565 mm

0 °C – +60 °C

DIN EN 3, CE (PED)*

Neufoam eco-HR

S 6 DN eco-HR

**Direktiivi 2014/90/EU

*Direktiivi 2014/68/EU

vakiovaruste

018013

15

55A / 233B

69 s

14,8 kg

250 mm

580 mm

0 °C – +60 °C

DIN EN 3, CE (PED)*,
WM (MED)**

Neufoam eco-HR

S 9 DN eco-HR

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat
vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on ankarasti
kielletty.

Eri tilauksesta (201149)

018056

12

43A / 233B

81 s

14,0 kg

260 mm

530 mm

0 °C – +60 °C

DIN EN 3, CE (PED)*,
WM (MED)**

Neufoam eco AP

S 9 DN eco-premium

