TECHNICKÝ LIST

Vodní hasicí přístroje s vysokou
hasební schopností (hasicí
přístroje pod stálým tlakem)
W 6 DS
W 9 DS
Popis
Ekologické a úsporné univerzální přístroje
Ruční hasicí přístroje se používají v mnoha oblastech s výjimkou
požáru třídy A. Jsou to osvědčené speciální vodní hasicí přístroje
vyvinuté firmou FLN série W 6/9 DS. Na rozdíl od pěnových
hasicích přístrojů vynikají naprostou ekologičností (neobsahuje
fluor) a vysokou hospodárností při udržování a po použití.
Vysoký rating (hasební schopnost) díky inovativní přísadě
NEUFROL S
Hasicí přístroje pod stálým tlakem W 6 DS a W 9 DS disponují
hasicím prostředkem 6 l, resp. 9 l. Hasicí prostředek tvoří voda
s přísadou bez fluoru NEUROFL S a vyniká mimořádně účinnými
hasebními vlastnostmi. Takto dosahují vodní hasicí přístroje
velmi vysokého ratingu a poskytují v případě nasazení velkou
bezpečnost vůči zpětnému zahoření.
Detaily zaměřené na praxi
Hasicí přístroje se aktivují spolehlivě i v panikové situaci a zároveň
intuitivně vytažením zajišťovacího kolík a stiskem spouštěcí
rukojeti. Pro efektivní a bezpečnou likvidaci požáru se dá
proces kdykoliv přerušit. Takto lze hasicí prostředek zamířit jako
postřikovací paprsek a směřovat ho na požár v dávkách.

Příklad použití
n Likvidace požáru pro všechny materiály třídy požáru A
n Kancelářské prostory
n Prodejní zařízení
n Kina, divadla a zábavní prostory
n Správní budovy
n Lékařská zařízení
n Domovy pro seniory
n Dětská zařízení, školy
n Dřevozpracující a nábytkářský průmysl
n Výroba a zpracování papíru
n Soukromé prostory

Zvláštní výhody
n 
Nezávadný hasicí prostředek – 100% bez fluoru, tudíž

E001347 / E001349

n 
Neomezený výhled při hašení – díky balistickému paprsku
n 
Splňuje předpisy DIN EN3 – pro použitelnost proti elektrickým

zařízením do 1000 V při minimální vzdálenosti 1 m

n 
Bezpečná obsluha – díky intuitivně srozumitelné funkčnosti
n 
Velký dosah – 4 m až 6 m
n Výrazně prodloužené doby hašení – umožňují tak

i nezkušeným uživatelům efektivní a bezpečnou likvidaci požáru

n 
Zjistitelná schopnost nasazení – sériově dodávaný tlakoměr

zobrazuje vnitřní tlak nádoby, a dodává tak ochranu před
nepozorovaným poklesem tlaku, třeba v důsledku předchozího
použití, podceněné údržby nebo sabotáže

n Bezpečné z továrny – 100% tlaková zkouška u každé nádoby
n Ochrana proti korozi včetně – osvědčený vnitřní a vnější plas-

tový povlak nádoby

n 
Jednoduchá údržba – robustní mosazný ventil sériově

dodávaný spolu s kontrolním ventilem a zároveň použití opakujících se součástí

n 
Spolehlivé opětovné naplnění po použití – koncentrátem

hasicího prostředku nebo hotových směsí jako náhradních
náplní

n Nástěnný držák – včetně
n 
Plastové základny – možné objednat přes příslušenství
n 
Úložné boxy – možné objednat přes příslušenství
n 
Držáky do vozidel – možné objednat přes příslušenství
n 
Speciální značky – možné objednat přes příslušenství
n 
Výměna / rezerva / servisní díly – možné objednat přes

příslušenství

n 
Schválení hasicího přístroje – podle DIN EN3 a směrnice

o tlakových zařízeních (CE)

ekologický

n 
Vylepšený hasební účinek – díky sníženému povrchovému

napětí hasicího prostředku (účinek smáčecího prostředku)

n 
Velmi vysoká efektivita při hašení – 12 hasicích jednotek,

resp. 15 hasicích jednotek
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Technické údaje

Množství náplně (l)

W 6 DS

W 9 DS

6

9

Hasicí prostředek

NEUFROL S roztok připravený k použití

Rating

43 A

55 A

12 HJ

15 HJ

Hasicí jednotky
Teplotní rozsah (°C)

0 až +60 (není mrazuvzdorný)

Hmotnost (kg)

10,1

14,5

Šířka (mm)

225

255

Výška (mm)

560

540

Doba hašení (s)

43

75

Dostřik (m)

5 až 6

Certifikáty

MiG, EN 3 , CE, ÖNORM, PED, DIN EN ISO, MED, DINÖ

Technické změny vyhrazeny
NEURUPPIN a jiné názvy výrobků, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, jsou značky a/nebo registrované značky.
Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Váš odborný prodejce na protipožární
ochranu:

