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FLN
Πυροσβεστήρες
με αντιπαγετική προστασία
Περιγραφή
Οι πυροσβεστήρες με αντιπαγετική προστασία S 6 / 9 SKF-1 είναι
αναγομώσιμοι πυροσβεστήρες με εσωτερική φιάλη προωθητικού
αερίου. Η ενεργοποίηση των πυροσβεστήρων πραγματοποιείται με
πάτημα της σκανδάλης.
Τα 100% ελεγμένα υπό πίεση χαλύβδινα δοχεία βρίσκονται
υπό πίεση μόνο σε περίπτωση χρήσης. Ως προωθητικό αέριο
χρησιμοποιείται διοξείδιο του άνθρακα.
Μέσω του εύκαμπτου σωλήνα και του ακροφυσίου η δέσμη
ψεκασμού μπορεί να κατευθυνθεί ελεγχόμενα και με ακρίβεια στην
εστία της πυρκαγιάς. Το μέσο κατάσβεσης αποτελείται από ένα
έτοιμο αναμεμειγμένο διάλυμα NEUFOAM FO, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε περιοχή θερμοκρασίας από -30°C έως +60°C.
Τα στηρίγματα τοίχου περιλαμβάνονται κατά την παράδοση. Κουτιά
προστασίας και λοιποί συνοδευτικοί εξοπλισμοί (π.χ. πινακίδες)
διατίθενται σε διάφορες εκδόσεις κατόπιν αιτήματος.

n Το έτοιμο αναμεμειγμένο διάλυμα ως μέσο κατάσβεσης

διευκολύνει τη συντήρηση

n Ανθεκτικό μονοκόμματο ακροφύσιο
n Δεν εμποδίζεται η ορατότητα κατά την κατάσβεση
n Πληροί τις προδιαγραφές DIN EN 3 για την εφαρμογή σε

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (έως 1000 V, ελάχιστη απόσταση 1 m)

Ενδεικτικές περιοχές εφαρμογής
n Πυρόσβεση διαφόρων ειδών υλικών εντός των κατηγοριών

πυρκαγιάς A και B

n Αποθήκες στερεών και υγρών υλών και σε εξωτερικούς χώρους
n Χώροι αποθήκευσης
n Αίθουσες οχημάτων και γκαράζ (με ή χωρίς θέρμανση)
n Σκάφη, τροχόσπιτα
n Οδική κυκλοφορία και σιδηροδρομικές μεταφορές
n Εμπορικές εγκαταστάσεις και σε εξωτερικούς χώρους
n Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (επεξεργασία, συναρμολόγηση,

επισκευή)

n Βιοτεχνίες και μικρές επιχειρήσεις
n Οδοποιία, δομικά μηχανήματα ιδίως σε εξωτερικούς χώρους
n Διαχείριση απορριμμάτων, επιχειρήσεις αποκομιδής,

θρυμματιστές

n Καταξιωμένη και ασφαλής τεχνολογία αναγόμωσης με σκανδάλη

και πιστόλι

n Πιστόλι κατάσβεσης με ενσωματωμένη λειτουργία εκτόνωσης

πίεσης

n Το πιστόλι κατάσβεσης διασφαλίζει συνεχώς τη διακοπή και

δοσομέτρηση της δέσμης μέσου κατάσβεσης

n Εύκολος και ασφαλής χειρισμός
n Απόσταση ρίψης 4 m έως 6 m
n Οι σημαντικά αυξημένοι χρόνοι ψεκασμού χαρίζουν μεγαλύτερη

σιγουριά στους νέους χρήστες

n 100% έλεγχος πίεσης κάθε δοχείου
n Καταξιωμένη εσωτερική και εξωτερική πλαστική επίστρωση του

δοχείου

n Εύκολη συντήρηση (τυποποιημένα εξαρτήματα και δοχεία με

μεγάλο άνοιγμα συντήρησης)

n Το υλικό αναγόμωσης διατίθεται σε διάφορους περιέκτες

n Εξοχικά, κιόσκια

n Περιλαμβάνεται στήριγμα τοίχου

n Νοικοκυριά

n Πλαστικοί δακτύλιοι βάσης στον βασικό εξοπλισμό
n Εγκρίσεις πυροσβεστήρων κατά DIN EN 3, οδηγία για τις

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα

συσκευές υπό πίεση 97/23/EΚ (σήμα CE) και οδηγία για τον
εξοπλισμό πλοίων 96/98/EΚ (πηδάλιο)

n Αυξημένη αποτελεσματικότητα κατάσβεσης στα μοντέλα 6 και

9 λίτρων

n 6 λίτρα για S 6 SKF-1 και 9 λίτρα για S 9 SKF-1
n Μεγάλη περιοχή θερμοκρασίας από -30°C έως + 60°C
n Αισθητά βελτιωμένη φιλικότητα προς το περιβάλλον με τη χρήση

αφρού κατάσβεσης με βάση τελομερή C6 κοντών αλυσίδων
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Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Αρ. είδους
Rating

S 6 SKF-1

S 9 SKF-1

018295

018311

21 A/ 144 B

27 A / 183 B

Μέσο κατάσβεσης

Neufoam FO

Μονάδες μέσου κατάσβεσης

6 λίτρα

9 λίτρα

Ύψος τοποθέτησης

550 mm

515 mm

Πλάτος τοποθέτησης

275 mm

310 mm

11 kg

11,5 kg

40 δευτ.

55 δευτ.

Βάρος (πλήρες)
Χρόνος ψεκασμού περ.
Περιοχή θερμοκρασίας
Δακτύλιος βάσης (πλαστικός)
Πιστοποιητικά για
πυροσβεστήρες

-30ºC έως +60ºC
Βασικός εξοπλισμός
EN3 / CE (PED) / MED

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

Η επωνυμία NEURUPPIN και άλλα ονόματα προϊόντων, που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και καταχωρημένα
εμπορικά σήματα. Απαγορεύεται ρητά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ο έμπορος ειδών πυρόσβεσης:

