DATABLAD

W 6 WNA
W 6 WNA plus
Beskrivelse
Vandtågeslukkere reducerer dråbestørrelsen til mellem 20
og 100 μm ved hjælp af vores patenterede Telesto-teknologi.
Derved øges køleeffekten, og der skabes en effektiv slukningsatmosfære ved at fortrænge ilt. Af denne grund kan vandtågeslukkere slukke friturebrande og små klasse B-brande,
hvilket ikke er muligt med slukkere med en almindelig vandstråle. Risikoen for skader forårsaget af slukningsmidlet er
betydeligt lavere med vandtågeslukkere, og deres enestående
miljømæssige egenskaber er anerkendt i hele verden.
Som følge af vandtågeteknologiens stigende popularitet har
FLN udvidet produktudvalget. Ud over den velkendte W 6
WNA fås den nye W 6 WNA plus og W 2 WNL nu også.
W 6 WNA plus er en patronslukker med indvendig drivgasbeholder. Brandslukkeren aktiveres ved at klemme om aftrækkeren. Med det drejelige aftrækkergreb, som kan slukkes når
som helst, kan slukningsmidlet – i form af en tåge – rettes
specifikt mod brandens kilde. Slukningsmidlet består af vand
og 0,6 % tilsætningsstof, hvilket resulterer i den højere klassificering 21A / 75F, samt at slukkeren er egnet som standardudstyr i henhold til ASR A 2.2.

 Nem og sikker betjening
 Aftrækkergrebet sikrer kontrol over strømmen af slukningsmidlet til enhver tid
 Aftrækkergreb med integreret trykaflastningsfunktion
 Gennemprøvet og testet indvendig og udvendig plastikbelægning på cylinderen
 100 % tryktest af hver cylinder

Vigtigste fordele
 Vandtågeteknologi reducerer risikoen for utilsigtede følgeskader.
 Ingen omkostninger til bortskaffelse af udløbne slukningsmidler
 Vandtågeslukkere er effektive til klasse A-, B- og F-brande
 Ingen hindring af udsynet under brug pga. slukningsmidlet
 Vandtåge fungerer også i fordybninger (fortrængning af ilt)

 Vægbeslag medfølger
 Udstyret med standardfodringe i plastik
 Almindelige reservedele, der er nemme at vedligeholde –
stor serviceåbning
 Brandslukkercertificering opfylder DIN EN 3 og direktivet om
trykbærende udstyr

Anvendelsesmulighederne omfatter

 Den meget lave kinetiske energi fra slukningsmiddeltågen
og slukningsmidlet reducerer risikoen for personskade
betydeligt, hvis der ved en fejltagelse sprøjtes direkte på en
person

 Alle typer kontorområder

 Den lange sprøjtetid betyder, at specielt uøvede brugere har
brandslukningsreserver

 Administrationsbygninger, biblioteker og arkiver

 Vandtåge beskytter brugeren med en betydelig reduktion af
varmestrålingen

 Sundhedsinstitutioner

 Ingen dannelse af sediment eller skorper de snævre slanger
til slukningsmidlet

 Børneinstitutioner og skoler

 Korrosionsbestandig (pH 7)
 Gennemprøvet og testet patronteknologi med trykknap og
aftrækkergreb på W 6 WNA og W 6 WNA plus

 Detailbutikker, apoteker
 Biografer, teatre og spillesteder
 Museer og udstillinger
 Alderdoms- og plejehjem
 Restauranter og hoteller
 Anlæg til fremstilling af trævarer og møbler
 Anlæg til papirfremstilling og -forarbejdning
 Tekstilindustrien
 Værksteder og tankstationer
 Detentioner og fængsler
 Hobbyområder
 Private hjem
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Din specialist i brandsikringsprodukter

11,8 kg
50 sek.
21 A / 75 F (6 LE)
21 B
012211

11,8 kg
50 sek.
13 A / 75 F (4 LE)
21 B
012120

Vægt (fuld)
Tømningstid, ca.

NEURUPPIN og de produktnavne, der er anført i dette materiale, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

Varenr.

Yderligere godkendelser og test

*Direktiv 2014/68/EU

280 mm

280 mm

Installationsbredde

Klassificering

510 mm

510 mm

Installationshøjde

5-60 °C (ikke frostbeskyttet)

EN 3, CE*

EN 3, CE*

Certificeringer
Temperaturområder

6 l vand med 0,6 % tilsætningsstof

W6 WNA plus

6 l vand

W6 WNA

Slukningsmiddel

Tekniske specifikationer

