DATABLAD

PG
PG
PG
PG

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

Beskrivning
Pulversläckare är helt oumbärliga inom industri, lager
och logistik, men likaledes så inom handeln och liknande
områden. Detta faktum ger pulversläckare fördelar p.g.a.
n universell användbarhet vid alla slags bränder
(Brandklasserna A, B, C)
n mycket hög släckningseffektivitet (höga släckvärden)
n den relativt låga vikten jämfört med den goda

släckningseffektiviteten
n mycket snabb verkan vid släckning

I de nedan angivna användningsfallen måste bränder snabbt
kunna släckas, även av outbildad personal, eftersom varje
minuts fördröjning kan medföra omfattande skador.

Användningsområden
 Byggnadsförvaltning
 Industrianläggningar

Speciella egenskaper

 Kommersiella lokaler och verkstäder

 Hög släckverkan för samtliga modeller (se avsnittet Tekniska
data)

 Lagerlokaler

 Robust stålbehållare med 100% tryckprovning och yta med
plastskikt

 Garage

 Blixtsnabb släckning och skydd mot återantändning på
besprutad yta

 Värmeanläggningar

 Logistik och transport
 Tankplatser

 Låg totalvikt

 Lantbruk

 Mässingsarmatur med handtag i stål för kraftfull insats

 Avfalls- och återvinningsanläggningar

 Standardutrustad med kontrollventil och manometer
 Övertrycksventil som skydd mot övertryck på modeller
mellan 6 och 12 kg (Servicefel, temperaturpåverkan)
 Enkla att använda
 Passar alla väggfästen (en fördel vid nyanskaffning)

Tillbehör på begäran
 Fotstycke i plast
 Golvställ (om man inte vill använda väggmontering)
 Förvaringsskåp i olika modeller
 Fäste för fordon / byggmaskiner / lantbruksmaskiner / fartyg
 Omfattande sortiment av märken och skyltar (även
självlysande)

Anmärkning: Den tyska språkversionen av detta dokument är den officiella versionen. Om detta dokument översätts till ett annat språk än tyska och det
föreligger en diskrepans mellan den tyska språkversionen och översättningen, så gäller den tyska språkversionen.
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Din brandskyddsbutik:

43A / 233B / C

27A / 183B / C

Släckeffekt

ca. 6 m
9,4 kg
ca. 20 s

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

Räckvidd

Vikt (fylld)

Tömningstid

240 mm
EN 3, CE*,
Skeppsrattmärkning**

230 mm
EN 3, CE*

Inbyggnadsbredd

Konformitet

NEURUPPIN och andra produktnamn som nämns i detta dokument är
varumärken och / eller registrerade varumärken. Felaktig användning är
strängt förbjuden.

** Riktlinje 96/98/EU om marin utrustning

*Riktlinje 97/23/E

Tekniska ändringar förbehålles

270 mm
EN 3, CE*,
Skeppsrattmärkning**

530 mm

420 mm

550 mm

ca. 30 s

13,5 kg

ca. 6 m

15

Inbyggnadshöjd

Temperaturomfång

12

9

55A / 233B / C

9 kg Neutrex ABC Euro

-30 °C till 60 °C

6 kg Neutrex ABC Euro

Släckningsmedelenheter (LE)

PG 9 Euro-S

Konstanttrycksläckare

PG 6 Euro-S

4 kg Neutrex ABC

PG 4 Euro

Släckmedel:

Modell

Tekniska data

EN 3, CE*,
Skeppsrattmärkning**

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

