DATAARK

Vandslukker (permanent
trykstyring) med høje slukkertal
W 6 DS
W 9 DS
Beskrivelse
Miljøvenlig, økonomisk og alsidig slukker
Håndbrandslukkere er til rådighed mange steder udelukkende
til brande i brandklasse A. Her er de særlige vandslukkere
i serie W 6/9 DS, der er udviklet af FLN, særligt velegnede.
I modsætning til skumslukkere udmærker de sig ved
fuldstændig miljøvenlighed (fluorfrie) samt en god økonomi
ved vedligeholdelse og efter en indsats.
Høje slukkertal på grund af det innovative additiv NEUFROL S
Slukkerne W 6 DS og W 9 DS med permanent trykstyring
indeholder 6 l eller 9 l slukningsmiddel. Det består af vand
med det fluorfrie additiv NEUFROL S, og det udmærker
sig med en særligt effektive slukningsegenskaber. Dermed
opnår vandslukkerne meget høje slukkertal, og de yder stor
sikkerhed mod tilbagetænding ved anvendelse.
Oplysninger om produktet
Slukkerne aktiveres uden panik og intuitivt ved at trække
sikkerhedsstiften ud og aktivere udløsergrebet. Indsatsen kan
til enhver tid afbryder, hvilket gør brandbekæmpelsen effektiv
og sikker. På den måde kan slukningsmidlet rettes målrettet
og doseret mod branden som sprøjtestråle.

Anvendelsesområder

E001347 / E001349

n 
Slukningen hindrer ikke udsynet – takket være ballistisk

dråbestråle
n 
Opfylder krav i DIN EN3 – kan anvendes mod elektriske

anlæg op til 1000 V ved sikkerhedsafstand på 1 m
n 
Sikker betjening – med intuitiv forståelig funktion
n 
Stort spredeområde – 4 m til 6 m
n 
Betydeligt længere sprøjtetider – betyder, at også uøvede

brugere kan udføre effektiv og sikker brandbekæmpelse
n 
Aflæselig anvendelighed – manometer som standard viser

trykket i beholderen, hvilket beskytter mod ikke registreret
tryktab, eventuelt som følge af forudgående anvendelse,
manglende vedligeholdelse eller hærværk

n Brandbekæmpelse af alle materialer i brandklasse A

n 
Sikker fra fabrikken – alle beholdere er 100 % trykprøvede

n Kontorområder

n 
Inklusive korrosionsbeskyttelse – beholderen har en

n Salgsområder
n Biografer, teatre samt andre steder med forestillinger
n Administrationsbygninger
n Medicinske institutioner

pålidelig kunststofbelægning ind- og udvendigt
n 
Enkel vedligeholdelse – robust messingventil standard med

testventil samt anvendelse af fællesdele
n 
Pålidelig genopfyldning efter indsats – med slukningsmid-

delkoncentrat eller færdige blandinger til genopfyldning

n Ældreboliger

n Inkl. vægbeslag

n Børneinstitutioner, skoler

n 
Fodringe af plastik – kan fås som tilbehør

n Træ- og møbelindustrien

n 
Opbevaringsbokse - kan fås som tilbehør

n Fremstilling og forarbejdning af papir

n 
Beslag til bil - kan fås som tilbehør

n Privat område

n 
Særlige mærkninger - kan fås som tilbehør
n 
Udskiftning/Erstatningsprodukt/Servicedele - kan fås som

Særlige fordele
n 
Ufarligt slukningsmiddel – 100 % fluorfrit og dermed

miljøvenligt

tilbehør
n 
Brandslukkergodkendelse– i henhold til DIN EN3 og direktiv

om trykbærende udstyr (CE)

n 
Øget slukkeeffekt – takket være slukningsmidlets redu-

cerede overfladespænding (befugtningseffekt)
n 
Meget høj slukkeeffektivitet – 12 eller 15 slukningsmid-

delenheder
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Tekniske data

W 6 DS

W 9 DS

Påfyldningsmængde (l)

6

9
NEUFROL S, færdigblandet

Slukningsmiddel
Slukkertal

43 A

55 A

Slukningsmiddelenheder

12 LE

15 LE
0 til +60 (ikke frostbeskyttet)

Temperaturområde (°C)
Vægt (kg)

10,1

14,5

Bredde (mm)

225

255

Højde (mm)

560

540

Sprøjtevarighed (s)

43

75

Sprøjtelængde (m)
Certifikater

5 til 6
MiG, EN 3 , CE, ÖNORM, PED, DIN EN ISO, MED, DINÖ

Der tages forbehold for tekniske ændringer
NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må
ikke anvendes af uvedkommende.

Din specialist i brandbeskyttelse:

