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W 6 WNA F-500
Hasiaci prístroj pre hasenie 
vodnou hmlou s prísadou F-500

Popis
W 6 WNA F-500 je plniteľný hasiaci prístroj s vnútornou tlakovou 
patrónou, ktorý kombinuje výhody technológie vodnej hmly s 
jedinečnými vlastnosťami prísady do hasiva F-500. Hasiaci prístroj 
sa uvádza do činnosti úderom na nárazníkovú armatúru. Pomocou 
hasiacej pištole, ktorá sa dá kedykoľvek vypnúť, je možné 
nasmerovať hasiaci prostriedok vo forme vodnej hmly cielene a v 
potrebnom množstve na ohnisko požiaru.

Hasiaci prípravok sa skladá z vody a prísady F-500 Encapsulator 
Agent. Táto prísada sa vyznačuje obzvlášť účinnými hasiacimi 
vlastnosťami:
n   Zníženie povrchového napätia
n  Zvýšenie povrchovej aktivity
n   Rýchlejšie zníženie tepla
n  Zapuzdrenie horiacej látky a horľavých plynov

Prísada do hasiva F-500 je zvlášť vhodná na hasenie požiarov 
plastov, gumy a batérií.

V hasiacom prístroji je prísada uložená v špeciálnych kazetách, 
ktoré sa otvoria až pri aktivácii hasiaceho prístroja. Vďaka tomu 
je tento model mimoriadne šetrný k životnému prostrediu a jeho 
údržba je ľahká.

Oblasti použitia - príklady
n  Hasenie požiarov materiálov rôznych druhov, najmä plastov, 

gumy, dreva, batérií a automobilov
n  Spracovateľský priemysel
n  Montážne prevádzky s Euro prepravkami
n   Opravovne
n  Sklady pneumatík
n  Prevádzky na likvidáciu odpadov
n  Nabíjacie stanice batérií, sklady batérií
n  Fotovoltaické systémy

Zvláštne prednosti
n  Technológia vodnej hmly výrazne znižuje následné škody
n  Hasiaci prostriedok bez fluóru
n  Rýchlo a úplne odbúrateľné
n  Ekologicky šetrné kazety s prísadou s ľahkou údržbou
n  Schválenie hasiva podľa UL, EN a See-schifffahrt
n   Skladové číslo NATO pre hasiaci prostriedok F-500
n   Bez sedimentácie (kompletné zmiešanie)
n  Bez inkrustácií úzkych prierezov
n  Veľmi odolné voči korózii (pH 7)

E000992

n  Viditeľné potlačenie dymu
n  Spĺňa požiadavky EN3 na použiteľnosť na elektrické systémy 

(do 1000 V, minimálna vzdialenosť 1 m)
n  Osvedčená a bezpečná technológia plnenia pomocou 

nárazníkovej armatúry a pištole
n  Jednoduchá a bezpečná obsluha
n  Hasiaca pištoľ s integrovanou funkciou pre odľahčenie tlaku
n  Dosah vodnej hmly cca 2 m
n  Bez obmedzenia viditeľnosti pri hasení
n  Znížené povrchové napätie hasiva zlepšuje hasiaci účinok 

(zmáčací účinok)
n  Zvýšená povrchová aktivita zlepšuje prenikanie hasiva do 

horľavého materiálu
n  Veľmi silný účinok chladenia vďaka včasnému uvoľneniu 

energie do hasiacej vody (zmena fázy začína už približne pri 70 
°C)

n  Zapuzdrenie horiacej látky, zabránenie emisii horľavých výparov
n  Osvedčená vnútorná a vonkajšia plastová povrchová úprava 

nádoby
n  100 % tlaková skúška každej nádoby
n  Spĺňa požiadavky ASR A2.2 na znižovanie následných škôd
n  Ľahká údržba (opakované diely, veľký servisný otvor, 

samostatné uloženie prísady)
n  Schválenie hasiaceho prístroja podľa DIN EN3 a smernice o 

tlakových zariadeniach (CE)

Poznámka: Za záväznú sa považuje nemecká verzia tohto dokumentu. Ak je tento dokument preložený do iného jazyka, v prípade nezrovnalosti medzi nemeckou 
verziou a prekladom platí nemecká verzia.



W6 WNA F-500

Hasiaci prostriedok 6 l vody s 3 % F-500  
Encapsulator-Agent SP 83/08

Osvedčenia EN 3, CE

Teplotný rozsah +5 °C až +60 °C (nemá ochranu pred 
mrazom)

Montážna výška 510 mm

Montážna šírka 280 mm

Hmotnosť (s náplňou) 11,9 kg

Doba hasenia cca 50 sekúnd

Rating
13A, 40F 

 
(testovaný aj na hasiacu schopnosť 21 B)

Č. výrobku 012183

Technické zmeny vyhradené.

Technické údaje

Váš predajca prostriedkov požiarnej ochrany

NEURUPPIN a ďalšie názvy produktov uvedené v tomto dokumente 
sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky. Neoprávnené použitie je prísne 
zakázané.


