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FLN
Frostbeskyttede
skumslukkere

Beskrivelse
De frostbeskyttede skumslukkere S 6 / 9 SKF-1 er
patronslukkere med indvendig drivgasflasker. Slukkeren 
aktiveres ved at trykke på slagknappen.

De 100 % trykprøvede stålbeholdere sættes kun under tryk, 
hvis de skal anvendes. Som drivgas anvendes kuldioxid.

Ved hjælp af slangen og dysen kan slukningsstrålen rettes 
målrettet og doseret mod arnestedet. Slukningsmidlet 
består af en færdigblandet opløsning NEUFOAM FO, der kan 
anvendes i temperaturområdet mellem -30 °C og +60 °C.

Vægbeslag medfølger. Beskyttelsesbokse og andet ekstra 
udstyr (som f.eks. skilte) er til rådighed i forskellige varianter 
på anmodning.

Eksempler på anvendelsesområder
n  Brandbekæmpelse af materialer af meget forskellig art i 

brandklasse A og B

n  Opbevaring af faste og flydende stoffer, også udenfor

n  Opbevaringsrum

n  Køretøjshaller og garager (med eller uden varme)

n  Både, campingvogne

n  Vej- og jernbanetrafik

n  Salgsområder, også udenfor

n  Industriområder (produktion, montering, reparation)

n  Håndværk og erhverv

n  Vejbygning, entreprenørmaskiner, især udendørs

n  Renovation, affaldsvirksomheder, affaldskværne

n  Weekendhuse, kolonihavehuse

n  Husholdninger

Særlige fordele
n  Øget slukkeeffekt med 6 l- og 9 l-modeller

n  6 LE for S 6 SKF-1 og 9 LE for S 9 SKF-1

n  Stort temperaturområde fra -30 °C til + 60 °C

n  Betydelig større miljøvenlighed med anvendelse af 
slukningsskum på basis af kortkædede C6-telomerer

E001227

n  Færdigblandet opløsning som slukningsmiddel letter service

 n Stabil dyse i ét stykke

n  Slukningen hindrer ikke udsynet

n  Opfylder kravene i DIN EN 3 om anvendelighed mod 
elektriske anlæg (op til 1000 V, minimumafstand 1 m)

n  Gennemprøvet og sikker patronteknik med slagknap og 
pistol

n  Slukningspistol med integreret trykaflastningsfunktion

n  Slukningspistol sikrer, at slukningsmiddelstrålen til enhver 
tid kan afbrydes og doseres

n  Enkel og sikker betjening

n  Spredeområde 4 m til 6 m

n  Betydeligt længere sprøjtetider øger sikkerheden for uøvede 
brugere

n  100 % trykprøvning af alle beholdere

n  Beholderen har en pålidelig kunststofbelægning ind- og 
udvendigt

n  Enkel vedligeholdelse (fællesdele og beholder med stor 
serviceåbning)

n  Opfyldninger kan fås i forskellige størrelser

n  Inkl. vægbeslag

n  Fodringe af kunststof som standard

n  Brandslukkergodkendelser i henhold til DIN EN 3 og direktiv 
om trykbærende udstyr 97/23/EU (CE-mærkning) samt direk-
tiv om skibsudstyr 96/98/EU (styrehjul)



Tekniske data S 6 SKF-1 S 9 SKF-1

Artikel nr. 018295 018311

Rating 21 A/ 144 B 27 A / 183 B

Slukningsmiddel Neufoam FO

Slukningsmiddelenheder 6 LE 9 LE

Monteringshøjde 550 mm 515 mm

Monteringsbredde 275 mm 310 mm

Vægt (fyldt) 11 kg 11,5 kg

Sprøjtetid ca.  40 s 55 s

Temperaturområde -30 ºC til +60 ºC

Fodring (kunststof) Standard

Certifikater til slukker EN3 / CE (PED) / MED

Der tages forbehold for tekniske ændringer

Din specialforhandler til brandsikring:

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må ikke anvendes 
af uvedkommende.


