TUOTE-ESITE

Korkean teholuokan
nestesammuttimet
(kestopainetekniikka)
W 6 DS
W 9 DS
Kuvaus
Ympäristöystävällinen ja edullinen yleissammutin
Käsisammuttimia käytetään hyvin monilla toimialoilla
pelkästään paloluokan A tulipaloihin varautumiseen.
Tähän sopivat mainiosti FLN:n kehittämät sarjan W 6/9 DS
nestesammuttimet. Vaahtosammuttimiin verrattuna niiden
etuna on ehdoton ympäristöystävällisyys (fluorittomuus) sekä
kustannustehokas huolto ja täyttö.
Korkea teholuokka innovatiivisen NEUFROL S -lisäaineen
ansiosta
Kestopaineeseen perustuvien sammuttimien W 6 DS ja W
9 DS sammutemäärä on yli 6 litraa ja yli 9 litraa. Vedestä
ja fluorittomasta NEUFROL S -lisäaineesta koostuva
sammuteliuos on erittäin tehokasta. Näin nestesammuttimet
saavuttavat korkean teholuokan ja ovat käytössä erittäin
turvallisia takasytytystä vastaan.
Käytännölliset yksityiskohdat
Sammutinta käytetään helposti ja turvallisesti irrottamalla
varokesokka ja puristamalla laukaisukahvaa. Tehokkaan
ja luotettavan palontorjunnan varmistamiseksi
sammutesuihkun voi katkaista milloin tahansa ja suunnata sen
palopesäkkeeseen kohdistetusti ja annostellusti.

Käyttökohteet
n Kaikkien paloluokan A materiaalien palontorjunta
n Toimistot
n Myymälät
n Elokuvateatterit, teatterit, esitystilat
n Hallintorakennukset
n Terveydenhoitolaitokset
n Vanhustentalot
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n 
Ei näköestettä sammutuksen aikana – pisarasuihkun ballis-

tisen lentoradan ansiosta
n 
Vastaa DIN EN3 -standardin vaatimuksia – käytettävissä

sähkölaitteisiin, joiden teho on enintään 1 000 V, metrin
turvaetäisyydeltä
n 
Turvallinen käyttää – looginen ja helposti ymmärrettävä

toiminta
n 
Pitkä sammutusetäisyys – 4–6 m
n 
Huomattavasti pidempi suihkutusaika – mahdollistaa tehok-

kaan ja luotettavan palontorjunnan myös kokemattomille
käyttäjille
n 
Toimintavalmius luettavissa painemittarista – vakiovaruste-

luun kuuluvasta painemittarista näkyvä säiliön paine suojaa
huomaamattomalta painehäviöltä esimerkiksi aikaisemman
käytön, huollon laiminlyönnin tai ilkivallan seurauksena
n 
Turvallinen toimitus tehtaalta – jokaisen säiliön 100-prosent-

tinen painetarkastus
n 
Korroosiosuojaus – Säiliössä testattu sisä- ja ulkopintojen

muovipinnoitus
n 
Helppo huoltaa – tukeva messinkiventtiili vakiovarusteena

sekä testiventtiili ja kestokäyttöosat
n 
Luotettava uudelleentäyttö – täytetään sammutetiivisteellä

tai valmisseoksella

n Lastenhoitolaitokset, koulut

n 
Seinäteline – sisältyy toimitukseen

n Puu- ja huonekaluteollisuus

n 
Muoviset pohjarenkaat – saatavana lisävarusteena

n Paperinvalmistus ja -jalostus

n 
Säilytyskotelot – saatavana lisävarusteena

n Yksityiskäyttö

n 
Kuorma-autotelineet – saatavana lisävarusteena
n 
Erikoisominaisuudet – saatavana lisävarusteena

Erityisedut
n 
Vaaraton sammute – fluoriton ja siksi ympäristöystävällinen
n 
Parempi sammutusteho – sammutteen alhaisemman pinta-

n 
Vaihto-/vara-/huolto-osat – saatavana lisävarusteena
n 
Palosammutinhyväksyntä – vastaa standardin DIN EN3 ja

painelaitedirektiivin (EU) vaatimuksia

jännitteen ansiosta (kostutusvaikutus)
n 
Erittäin suuri sammutustehokkuus – 12 tai 15 sammuteyk-

sikköä
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Tekniset tiedot

Täyttömäärä (l)

W 6 DS

W 9 DS

6

9
Käyttövalmis NEUFROL S -liuos

Sammute
Teholuokka

43 A

55 A

Sammuteyksiköt, LE

12 LE

15 LE

0 – +60 (ei jäätymissuojausta)

Lämpötila-alue (°C)
Paino (kg)

10,1

14,5

Leveys (mm)

225

255

Korkeus (mm)

560

540

Suihkun kesto (s)

43

75

Sammutusetäisyys (m)
Sertifikaatit

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

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin
NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton
käyttö on ankarasti kielletty.

Palontorjunnan asiantuntija:

