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FLN
Frostbeskyttet
Skumslukker

Beskrivelse
De frostbeskyttede skumslukkerne S6/9 SKF-1 er
Patronladet slukker De
Slukkerne aktiveres ved å trykke på
trykknappen.

De 100% trykk-testede ståltankene er kun satt under trykk når 
de brukes. Karbondioksid er drivgassen.

Rett strålen mot brannen! Slukkemiddelet består av en ferdig-
blandet løsning, NEUFOAM FO, som kan brukes i tempera-
turområder mellom -30 °C og + 60 °C.

Brakett medfølger. Slokkerskap og annet tilbehør (f.eks. skilter) 
kan fås i forskjellige varianter på forespørsel.

Bruksområder, for eksempel
n  Brannslukking av materialer av forskjellige slag innenfor 

brannklasse A og B.

n  Lager av faste og flytende stoffer, også utendørs.

n  Lagerrom

n  Parkeringshus og garasjer (oppvarmet eller uoppvarmet)

n  Båter, campingvogner

n  Vei- og jernbanetransport

n  Salgsmarkeder, også utendørs

n  Industrielle selskaper (bearbeiding, montering, reparasjon)

n  Håndverk og handel

n  Veibygging, anleggsmaskiner, spesielt utendørs

n  Avfallshåndtering, avhendingsfirmaer, makuleringsmaskiner

n  Hytter, hagehus

n  Husholdninger

Spesielle fordeler
n  Økt slukkeevne for 6l og 9l 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 forbedret miljøvennlighet ved bruk av slokkeskum 
basert på kortkjedede C6-telomerer

E001227

n  Ferdig blandet slukkemiddel gjør service enklere

 n Stabilt munnstykke

n  Ingen hindret sikt under slukking

n  Oppfyller kravene i NS-EN 3 om anvendbarhet på elektriske 
anlegg (opptil 1000 V, 1 m minsteavstand)

n  Velprøvd og sikker ladeteknikk med slagknapp og 
munnstykke

n  Munnstykke med integrert trykkavlastningsfunksjon

n  Munnstykke med trinnløs stopp- og doseringsfunksjon

n  Enkel og sikker betjening

n  Kastelengde 4 m til 6 m

n  Betydelig lengre tømmetid, gir uøvde brukere mer sikkerhet

n  100% trykktesting av hver beholder

n  Utprøvd plastbelegg på innsiden og utsiden av beholderen

n  Enkelt vedlikehold (festedeler og beholder for gjenbruk, stor 
serviceåpning)

n  Premix tilgjengelig i forskjellige størrelser

n  Inkludert veggholder

n  Fotringer i syntetisk materiale er standard

n  Godkjenninger av brannslukningsapparat i henhold 
til NS-EN 3, direktiv 97/23/EU om trykkpåkjent utstyr 
(CE-merke) og direktiv om marint utstyr 96/98/EU (ratt)



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

Artikkelnr. 018295 018311

Klassifisering 21 A/ 144 B 27 A / 183 B

Slukkemiddel Neufoam FO

Slukkemiddelenheter 6 LE 9 LE

Monteringshøyde 550 mm 515 mm

Monteringsbredde 275 mm 310 mm

Vekt (fylt) 11 kg 11,5 kg

Tømmetid ca.  40 s 55 s

Temperaturområde -30 °C til + 60 °C

Fotring (syntetisk materiale) Som standard

Sertifikater EN3 / CE (PED) / MED

Tekniske endringer forbeholdes

Forhandler:

NEURUPPIN og andre produktnavn som er oppført i dette dokumentet er merker og/eller registrerte merker. Uautorisert bruk er strengt 
forbudt.


