DATAARK

PG
PG
PG
PG

4 Euro
6 Euro – S
9 Euro – S
12 Euro – S

Beskrivelse
Særligt i industrien, på lageret og i logistikken samt i
ejendomsadministration, men også inden for erhvervslivet er
pulverslukkere uundværlige til sikker brandbeskyttelse. Det
skyldes pulverslukkernes mange fordele:
n De kan anvendes til næsten alle typer brande (brandklasse
A, B, C for slukkere i serien)
n De har en høj slukkeeffektivitet (høje ratings)
n De vejer lidt og har en høj slukkeeffekt
n De slukker lynhurtigt brande.

I de nedenfor nævnte, typiske anvendelsesområder skal
brande slukkes meget hurtigt af uøvede personer, da
følgeskaderne kan bive meget alvorlige.
FLN har konstruktivt revideret de hidtil tilbudte PG 6 Euro,
PG 9 Euro og PG 12 Euro og tilbyder sammen med PG 4 Euro
en yderligere slukker, der vejer lidt og har høj rating. Det nye
sortiment opfylder i høj grad alle krav til moderne, højtydende
slukkere.

Anvendelsesområder
 Ejendomsadministration
 Industrianlæg
 Erhvervslokaler og værksteder
 Lagre
 Logistik og transport
 Garager

Særlige egenskaber

 Tankstationer

 Høje slukkeeffekter til alle typer (se afsnittet med tekniske
data)

 Varmeanlæg

 Stabil stålbeholder med fuld trykprøvning og plastbelagt
overflade

 Renovation

 Lynhurtig slukning og forsegling af faste overflader mod
tilbagetænding

 Landbrug

Tilbehør på anmodning

 Lav vægt

 Fodring af plast

 Messingventil med stabile stålgreb også til robust indsats

 Stativ til slukkeren til opstilling i et lokale (ingen
vægmontering)

 Testventil og manometer som standard
 Trykaflastningsventil som beskyttelse mod for højt tryk til
alle modeller på 6-12 kg (servicefejl, temperaturpåvirkning)
 Enkel aktivering
 Passer til alle vægbeslag (nyttigt ved eftermontering)

 Beskyttelsesbokse i forskellige udførelser
 Holdere til placering i køretøjer/entreprenørmaskiner/
landbrugsmaskiner/skibe
 Omfattende sortiment af mærkning og skilte (også
fluorescens)
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Din specialist i brandbeskyttelse:
ca. 6 m
9,4 kg
ca. 20 s

ca. 6 m
6,8 kg
ca. 17 s

Vægt (fyldt)

Funktionsvarighed

240 mm
EN 3, CE*, hjulmærke**

230 mm
EN 3, CE*

Monteringsbredde

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

**Direktiv 96/98/EG om skibsudstyr

*Direktiv 97/23/EU

Der tages forbehold for tekniske ændringer

Overensstemmelser

530 mm

420 mm

Monteringshøjde

EN 3, CE*, hjulmærke**

270 mm

550 mm

ca. 30 s

13,5 kg

ca. 6 m

15

55A / 233B / C

9 kg Neutrex ABC Euro

-30 °C til 60 °C

43A / 233B / C

27A / 183B / C

Spredeområde

6 kg Neutrex ABC Euro

12

Temperaturområde

PG 9 Euro-S

Slukker med permanent tryk

PG 6 Euro-S

4 kg Neutrex ABC

PG 4 Euro

9

Slukningsmiddelenheder (LE)

Slukkeeffekt

Slukningsmiddel

Konstruktion

Tekniske data

EN 3, CE*, hjulmærke**

260 mm

600 mm

ca. 38 s

17,3 kg

ca. 6 m

15

55A / 233B / C

12 kg Neutrex ABC Euro

PG 12 Euro-S

