GEGEVENSBLAD

Poederblussers
PG 4 Euro
PG 6 Euro – S
PG 9 Euro – S
PG 12 Euro – S
Beschrijving
Met name in de industrie, het voorraadbeheer, de logistiek
en het gebouwenbeheer, maar ook op andere commerciële
gebieden zijn poederblussers voor een veilige bescherming
tegen brand onmisbaar. Dit feit resulteert uit de voordelen van
de poederblusser met betrekking tot
n de universele toepasbaarheid voor de bestrijding van
nagenoeg alle soorten brand (Brandklassen A, B, C)
n de zeer hoge bluseffectiviteit (hoge Rating)
n het vergelijkbare lage gewicht van de poederblusser t.o.v.

de bluscapaciteit
n de zeer snelle bluswerking

Toepassingsgebieden
n Gebouwenbeheer

In de hieronder genoemde typische toepassingsgebieden
moeten de ontstane branden zeer snel ook door niet-ervaren
gebruikers geblust worden, omdat de gevolgschade extreem
hoog kan worden.

n Industriële installaties

FLN heeft de tot nu toe aangeboden PG 6 Euro, PG 9 Euro und
PG 12 Euro constructief herzien en biedt met de PG 4 Euro
een extra blusapparaat met laag gewicht en hoge Rating. Het
nieuwe assortiment voldoet boven verwachting aan alle eisen
van hoogkwalitatieve moderne blusapparaten.

n Logistiek en transport

n Commerciële ruimten en werkplaatsen
n Voorraadbeheer

n Garages
n Tankstations
n Verwarmingsinstallaties
n Landbouw

Bijzondere eigenschappen
n Hoge bluscapaciteiten voor alle typen (zie onderdeel

Technische gegevens)
n Stabiel stalen reservoir met 100% drukcontrole en kunststof

gecoat oppervlak
n Directe bluswerking en afdekking van vaste oppervlakken

tegen nieuwe ontbranding
n Laag gewicht
n Ventiel van messing met stabiele stalen grepen ook voor

robuust gebruik
n Standaard uitgerust met testventiel en manometer

n Afvalverwerkingsbedrijven

Accessoires op wens van de klant
n Kunststof voetring
n Vloerstandaard voor brandblusapparaten voor het plaatsen

in een ruimte (geen wandmontage)
n Beschermingskasten, verschillende uitvoeringen
n Houders voor het aanbrengen op voertuigen/

bouwmachines/landbouwmachines/schepen
n Uitgebreid assortiment van aanduidingen/borden (ook

fluoriserend)

n Overdrukventiel als bescherming tegen overdruk

voor modellen van 6 kg tot 12 kg (servicefout,
temperatuurinvloed)
n Eenvoudige bediening
n Geschikt voor alle wandhouders (van voordeel bij achteraf

aanbrengen)
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Uw brandbeveiliging specialist:
12
ca. 6 m
9,4 kg
ca. 20 s

9
ca. 6 m
6,8 kg
ca. 17 s

Sproeistraal

Gewicht (gevuld)

Werkingsduur

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

230 mm
EN 3, CE*

Inbouwbreedte

NEURUPPIN en andere productnamen, die in dit document staan, zijn
merken en/of geregistreerde merken. Onbevoegd gebruik is streng
verboden.

**Richtlijn 96/98/EG over scheepsuitrustingen

*Richtlijn 97/23/EG over drukapparaten

Technische wijzigingen voorbehouden

Conformiteiten

530 mm

420 mm

Inbouwhoogte

Temperatuurbereik

Blusmiddeleenheden (BE)

EN 3, CE*, Wheel Mark**

270 mm

550 mm

ca. 30 s

13,5 kg

ca. 6 m

15

55A / 233B / C

9 kg Neutrex ABC Euro

–30 °C tot 60 °C

43A / 233B / C

27A / 183B / C

Bluscapaciteit

Blusmiddel

PG 9 Euro-S

Constante-druk-blusser

PG 6 Euro-S

6 kg Neutrex ABC Euro

PG 4 Euro

4 kg Neutrex ABC

Constructie

Technische gegevens

EN 3, CE*, Wheel Mark**

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

