PODATKOVNI
LIST

FLN
pred zmrzaljo zaščiteni
gasilniki s peno
Opis
Pred zmrzaljo zaščiteni gasilniki s peno S 6 / 9 SKF-1 so
polnilni gasilniki z notranjo jeklenko s potisnim plinom.
Gasilnik aktivirate s pritiskom na vzvod.
V 100 % tlačno preizkušenih posodah iz nerjavnega jekla se tlak
vzpostavi samo v primerih uporabe. Kot potisni plin je uporabljen
ogljikov dioksid.
S cevjo in šobo lahko odmerite curek in ga usmerite v žarišče
požara. Gasilno sredstvo je sestavljeno iz pripravljene raztopine
NEUFOAM FO, ki se lahko uporablja v temperaturnem območju
med -30 °C in +60 °C.
Stenska držala so vključena v obseg dobave. Na zahtevo so na
voljo zaščitne škatle in druga spremljajoča oprema (npr. oznake) v
različnih izvedbah.

E001227

n 
Pripravljena raztopina kot gasilno sredstvo olajša storitev
n 
Stabilna enodelna šoba
n 
Pri gašenju ni zmanjšane vidljivosti
n 
Izpolnjuje zahteve standarda DIN EN 3 glede uporabnosti za

električne napeljave (do 1000 V, najmanjša razdalja 1 m)

Področja uporabe, primeri
n 
Gašenje požarov za materiale različnih vrst znotraj požarnih

razredov A in B

n Skladiščenje trdnih in tekočih snovi tudi na prostem
n Shrambe
n Prostori za vozila in garaže (ogrevane ali neogrevane)
n Čolni, počitniške prikolice
n 
Cestni in železniški prevoz
n 
Prodajalne tudi na prostem
n 
Industrijski obrati (predelava, montaža, servis)
n 
Ročna ali obrtna dejavnost

n 
Zanesljiva in varna tehnologija polnjenja z vzvodom in ročnikom
n 
Ročnik za gašenje z vgrajeno funkcijo sprostitve tlaka
n 
Ročnik za gašenje omogoča, da lahko kadarkoli odmerite

gasilno sredstvo

n 
Enostavna in varna uporaba
n 
Domet curka 4 m do 6 m
n 
Znatno podaljšani časi brizganja zagotavljajo večjo varnost za

neusposobljene uporabnike

n 
100 % tlačni preizkus vsake posode
n 
Zanesljiva notranja in zunanja plastična prevleka posode
n 
Enostavno vzdrževanje (enaki deli in posoda z večjo servisno

odprtino)

n 
Gradnja cest, gradbena oprema, predvsem na prostem

n 
Nadomestna polnila so na voljo v različnih posodah

n 
Odstranjevanje odpadkov, družbe za ravnanje z odpadki, drobil-

n 
Vključeno je stensko držalo

niki

n 
Vikendi, vrtne ute
n 
Gospodinjstva

n 
Serijsko priloženi plastični podstavki
n 
Odobritev gasilnika po standardu DIN EN 3, Direktivi o tlačni

opremi 97/23/ES (oznaka CE) in Direktivi o pomorski opremi
96/98/ES (krmilno kolo)

Posebne prednosti
n 
Povišan učinek gašenja za modela 6l in 9l
n 
6 LE za S 6 SKF-1 in 9 LE za S 9 SKF-1
n 
Večje temperaturno območje od -30 °C do + 60 °C
n 
Znatno izboljšana okoljska prijaznost zaradi uporabe gasilne

pene na osnovi telomer C6 s kratkimi verigami
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Tehnični podatki

Št. artikla
Razred

S 6 SKF-1

S 9 SKF-1

018295

018311

21 A/ 144 B

27 A / 183 B

Gasilno sredstvo
Enote gasilnega sredstva

Neufoam FO
6 LE

9 LE

Vgradna višina

550 mm

515 mm

Vgradna širina

275 mm

310 mm

11 kg

11,5 kg

40 s

55 s

Teža (napolnjen)
Približen čas brizganja
Temperaturno območje

-30 ºC do +60 ºC

Podstavek (plastični)

Serijsko

Certifikati za gasilnik

EN3 / CE (PED) / MED

Pridržane pravice do tehničnih sprememb

NEURUPPIN in druga imena izdelkov, ki so navedena v tem dokumentu, so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke.
Nepooblaščena uporaba je strogo prepovedana.

Vaš zastopnik za požarno varnost:

