DATABLAD

PG
PG
PG
PG

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

Beskrivelse
Pulverapparater er fortsatt uunnværlige for sikkert brannvern
innen industri, lager og logistikk samt bygningsautomasjon
og andre bransjer. Dette faktumet skyldes fordelene med
pulverapparater hva gjelder
n universell allsidighet mot nesten alle typer brann
(brannklasse A, B og C)
n svært effektiv slokking (høy klassifisering)
n den relativt lave vekten på pulverapparatene sammenlignet

med slokkeeffekten
n den raske slokkingen

I de vanlige bruksområdene som er ført opp nedenfor, må
eventuelle branner kunne slokkes svært raskt også av uerfarne
personer, fordi følgeskadene kan være veldig store.
FLN har utført konstruksjonsmessige endringer på de tidligere
modellene PG 6 Euro, PG 9 Euro og PG 12 Euro og kan med
PG 4 Euro tilby enda et brannslokkeapparat med lav vekt og
relativt høy klassifisering. Det nye utvalget oppfyller alle krav
til moderne brannslokkeapparater godt over gjennomsnittet.

Egenskaper
 Høy slokkeeffekt for alle typer (se avsnittet med tekniske
data)
 Stabil stålbeholder med 100 % trykkontroll og plastbelagt
overflate
 Umiddelbar slokking og forsegling av faste overflater mot
gjenantenning
 Lav vekt
 Messingventil med stabilt stålhåndtak for robust bruk
 Kontrollventil og manometer som standard

Bruksområder
 Bygningsautomasjon
 Industrianlegg
 Næringslokaler og verksteder
 Lager
 Logistikk og transport
 Bilverksteder
 Bensinstasjoner
 Varmeanlegg
 Landbruk
 Avfallsanlegg

Tilbehør etter ønske fra kunden
 Fotring i plast
 Apparatstativ for oppstilling på gulv (monteres ikke på
vegg)
Beskyttelsesskap til ulike varianter

 Trykkavlastingsventil som vern mot økt trykk for modeller
på 6–12 kg (servicefeil, temperaturpåvirkning)

 Holdere for innfesting på kjøretøy/anleggsmaskiner/
landbruksmaskiner/skip

 Enkel betjening

 Omfattende utvalg av merking og skilt (også fluorescerende)

 Passer i alle braketter (en fordel ved ettermontering)
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Din fagforhandler innen brannvern:
ca. 6 m
9,4 kg
ca. 20 sek

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

Kastelengde

Vekt (fylt)

240 mm
EN 3, CE*, Wheel Mark**

230 mm
EN 3, CE*

Monteringsbredde

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

**Direktiv 96/98/EF om utstyr på skip

*Direktiv 97/23/E

Det tas forbehold om tekniske endringer

Samsvar

530 mm

420 mm

270 mm

550 mm

ca. 30 sek

13,5 kg

ca. 6 m

15

55A/233B/C

EN 3, CE*, Wheel Mark**

-30 °C til 60 °C

Monteringshøyde

Temperaturområde

Funksjonslengde

12

9

Slokkemiddelenheter (LE)

43A/233B/C

27A/183B/C

Slokkeeffekt

PG 9 Euro-S

9 kg Neutrex ABC Euro

Håndslokker
6 kg Neutrex ABC Euro

PG 6 Euro-S

4 kg Neutrex ABC

PG 4 Euro

Slokkemiddel

Konstruksjonstype

Tekniske data

EN 3, CE*, Wheel Mark**

260 mm

600 mm

ca. 38 sek

17,3 kg

ca. 6 m

15

55A/233B/C

12 kg Neutrex ABC Euro

PG 12 Euro-S

