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FLN
Fagyálló
Habbal oltó

Leírás
A fagy ellen védett, habbal oltó S 6 / 9 SKF-1 készülékek 
utántölthetők, belső hajtógáztartállyal rendelkeznek. Az
oltó aktiválása az ütőgomb működtetésével 
történik.

A 100%-os nyomásellenőrzéssel bíró nemesacél tartály csak 
használat esetén kerül nyomás alá. A hajtógáz szén-dioxid.

A tömlő és a fúvóka segítségével az oltósugár célzottan és 
adagolhatóan irányítható a tűzforrásra. Az oltószer készre 
kevert NEUFOAM FO oldatból áll, mely -30 °C és +60 °C közötti 
hőmérsékleti tartományban alkalmazható.

A fali rögzítőt a készlet tartalmazza. A védődobozok és további 
kiegészítők (például táblák) különböző változatban kérésre 
rendelkezésre állnak.

Példák a felhasználási területekre
n  Minden A és B tűzosztályba sorolt anyag oltására alkalmas
n  Külső raktárak szilárd anyagainak oltására is alkalmas
n  Raktárak
n  Járműtároló csarnokok és garázsok (fűtött vagy fűtetlen)
n  Csónakok, lakókocsik
n  Közúti és zárt pályás közlekedés
n  Bevásárló egységek külterei is
n  Ipari üzemek (feldolgozás, összeszerelés, javítás)
n  Kisipar és ipar
n  Útépítés, építőgépek, különösen kültéren
n  Hulladékfeldolgozás, ártalmatlanító üzemek, megsemmisítők
n  Nyaralók, kerti lakok
n  Háztartás

Különleges előnyei:
n  Fokozott teljesítmény a 6 l-es és 9 l-es modelleknél
n  6 LE, S 6 SKF-1 esetén és 9 LE, S 9 SKF-1 esetén
n  Nagy hőmérséklet-tartomány -30 °C és +60 °C között
n  Egyértelműen javított környezetbarátság a rövid láncú 

C6-Telomer alapú oltóhab használata miatt.
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n  Készre kevert oltószeroldat könnyíti meg a szervizelést
 n Stabil egyrészes fúvóka
n  Oltás közben nem akadályozza a látást
n  Megfelel az EN 3 elektromos berendezések oltására vonatkozó 

előírásoknak (1000 V-ig, minimum 1 méteres távolság megtar-
tása mellett)

n  Bevált és biztonságos utántöltési technika ütőgombbal és pisz-
tollyal

n  Oltópisztoly beépített nyomáscsökkentő funkcióval
n  Az oltópisztoly bármikor lehetővé teszi az oltószerszórás 

megszakítását és adagolhatóságát
n  Egyszerű és biztonságos működtetés
n  Szórástávolság 4–6 méter
n  A jelentősen megnövelt permetezési idő a tapasztalatlan szemé-

lyek esetében jelent nagyobb biztonságot
n  100%-os nyomáspróba minden tartály esetén
n  A tartály bevált külső és belső műanyag bevonattal rendelkezik
n  Egyszerű karbantartás (alkatrészegyezés és nagy szerviznyílású 

tartályok)
n  A tartalék töltetek különböző méretű kiszerelésekben állnak 

rendelkezésre
n  Tartalmazza a fali rögzítőt
n  Alapkivitel a műanyag alsó gyűrű
n  Megfelel a DIN EN3 szabványnak és a nyomástartó készül-

ékekre vonatkozó 97/23/EK (CE) irányelvnek és a hajófelszerelt-
ségre vonatkozó 96/98/EK irányelvnek (kormánykerék)

Megjegyzés: A jelen dokumentum német nyelvű változata a hivatalos változat. Ha a jelen dokumentum a német nyelven kívül bármilyen más nyelvre le van fordítva, és 
eltérés mutatkozik a német változat és a fordítás között, akkor a német nyelvű változat tekintendő irányadónak.



Műszaki adatok S 6 SKF-1 S 9 SKF-1

Cikksz. 018295 018311

Besorolás 21 A/ 144 B 27 A / 183 B

Oltóanyag Neufoam FO

Oltószeregységek 6 LE 9 LE

Beépítési magasság 550 mm 515 mm

Beépítési szélesség 275 mm 310 mm

Tömeg (töltve) 11 kg 11,5 kg

Szórási idő kb.  40 s 55 s

Hőmérséklet-tartomány -30 ºC – +60 ºC

Alsó gyűrű (műanyag) Alapfelszerelés

Tűzoltó készülék tanúsítvány EN3 / CE (PED) / MED
A műszaki változtatások joga fenntartva

Az Ön tűzvédelmi szakértője:

A NEURUPPIN és más termékmegnevezések, melyek ebben a dokumentumban előfordulnak, védjegyek vagy bejegyzett védjegyek. A 
jogosulatlan használatuk szigorúan tilos.


