TUOTE-ESITE

PG
PG
PG
PG

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

Kuvaus
Jauhesammuttimet ovat yhä edelleen ehdottoman tärkeitä
luotettavassa palontorjunnassa varsinkin teollisuudessa,
varastoinnissa ja logistiikassa sekä kiinteistöhuollossa
mutta myös muilla talouselämän alueilla. Tämä perustuu
jauhesammuttimien etuihin, joita ovat:
n yleiskäyttöisyys kaikissa paloissa (paloluokat A, B, C)
n suuri sammutustehokkuus (korkea teholuokka)
n jauhesammuttimen sammutustehoon nähden alhainen

paino
n nopea sammutuskyky.

Alla mainituissa tyypillisissä käyttökohteissa myös
kokemattomien henkilöiden on pystyttävä sammuttamaan
palo erittäin nopeasti, sillä seurausvahingot voivat olla erittäin
suuria.

Käyttökohteet

FLN on kehittänyt rakenteellisesti valikoimaansa aikaisemmin
kuuluneita PG 6 Euro-, PG 9 Euro- ja PG 12 Euro -sammuttimia
ja tarjoaa nyt lisäksi PG 4 Euro -sammuttimen, jonka
ominaisuuksia ovat keveyteen nähden korkea teholuokka.
Uusi valikoima täyttää kaikki nykyaikaisten tehokkaiden
sammuttimien vaatimukset keskimääräistä paremmin.

 Liiketilat ja korjaamot

 Kiinteistöhuolto
 Teollisuuslaitokset
 Varastot
 Logistiikka- ja kuljetusala
 Autohallit
 Huoltoasemat
 Lämpölaitokset

Ominaisuudet
 Suuri sammutusteho kaikissa malleissa (katso Tekniset
tiedot)
 Luja muovipinnoitettu terässäiliö, 100-prosenttinen
painetarkastus

 Maatalous
 Jätehuoltolaitokset

Erikseen tilattavat lisävarusteet

 Välitön sammutuskyky, kiinteiden pintojen suljenta
uudelleensyttymistä vastaan

 Muovinen pohjarengas

 Alhainen paino

 Erilaisia suojakoteloita

 Messinkiventtiili ja vakaat teräskahvat tukevoittavat käyttöä

 Telineitä sammuttimen sijoittamiseksi ajoneuvoihin/
työkoneisiin/ maatalouskoneisiin/vesialuksiin

 Testiventtiili ja painemittari vakiovarusteena
 Paineenalennusventtiili suojaa ylipaineelta 6–12 kg:n
malleissa (huoltovirheet, lämpövaikutus)

 Palonsammuttimen lattiateline (ei seinäasennusta)

 Kattava valikoima tunnuksia/kilpiä (myös valoa heijastavia)

 Helppokäyttöinen
 Sopii kaikkiin seinätelineisiin (etu jälkivarustelun
yhteydessä)
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Palontorjunnan asiantuntija:
noin 6 m
9,4 kg
noin 20 s

6,8 kg
noin 17 s

Paino (täynnä)

Suihkutusaika

EN 3, CE*

Vaatimustenmukaisuus ja
standardivastaavuus

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat
vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on
ankarasti kielletty.

**Laivavarusteludirektiivi 96/98/EY

*Direktiivi 97/23/EU

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

240 mm

230 mm

Asennusleveys

PG 9 Euro-S

EN 3, CE*, Wheel Mark**

270 mm

550 mm

noin 30 s

13,5 kg

noin 6 m

15

55A / 233B / C

9 kg Neutrex ABC Euro

-30 °C – 60 °C

EN 3, CE*, Wheel Mark**

530 mm

420 mm

Asennuskorkeus

Lämpötila-alue

Sammutusetäisyys

noin 6 m

43A / 233B / C

27A / 183B / C
12

6 kg Neutrex ABC Euro

Painesammutin

PG 6 Euro-S

4 kg Neutrex ABC

PG 4 Euro

9

Sammuteyksiköt (LE)

Sammutusteho

Sammute

Tyyppi

Tekniset tiedot

EN 3, CE*, Wheel Mark**

260 mm

600 mm

noin 38 s

17,3 kg

noin 6 m

15

55A / 233B / C

12 kg Neutrex ABC Euro

PG 12 Euro-S

