DATAARK

Slukker til kulstøv
Coaldust 12 PC S
Beskrivelse
Coaldust 12 PC D er en patronslukker med indvendig drivgasflaske. Når den pågældende låsestift trækkes ud, aktiveres
slukkeren ved at trykke på slagknappen, hvorved beholderen
sættes under tryk.
Ved at anvende vores usædvanligt lange slukkelanse sikres
det, at den ubetinget nødvendige sikkerhedsafstand overholdes. Når slukkepistolen aktiveres, drysser brandbekæmpelsesmidlet fra slukkelansen uden at sprede det fine støv
yderligere. Når midlet drysses, trækkes ilten ud af støvet, og
arnestedet kvæles.
Det kompakte armatur med udløsning med slagknap fremstilles af saltvandsbestandigt aluminium og belægges endvidere med en sort KTL-kunststofbelægning. Dette armatur gør
betjeningen let, og takket være omløbermøtrikken kan service
udføres uden problemer. I armaturet er der integreret en fjederbelastet overtrykssikring, der automatisk åbnes, hvis det
tilladte, indvendige tryk overskrides. Brandslukningspulverets
stråle kan til enhver tid afbrydes med den drejelige slukkepistol, så selv uøvede brugere kan dosere effektivt.
Slukkeren imponerer med sin enkle vedligeholdelse.
Konceptet gør enhver manipulation umulig.
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n Egnet til anvendelse ved alle typer:

– Brunkulsstøv

Eksempler på anvendelse

– Ulmende ild

n Kulforarbejdende industri og håndværk

– Træstøv

n Fremstilling af kartonnage

– Støv fra dagbrydning

n Fremstilling og forarbejdning af krydsfiner

– Støv fra fødevareforarbejdning

n Træforarbejdning generelt

– andet

n Dagbrydning
n Møller til forarbejdning af mel og korn
n Møller til forarbejdning af malm
n Siloer og siloanlæg
n Asfalt- og betonblandingsanlæg
n Områder, der generelt er i risikozonen for støvbrande

n Beskyttet mod hærværk, da drivgasflasken er placeret

indvendigt
n Stålbeholder med førsteklasses pulverbelægning uden TGCI
n Der kan desuden fås enheder med 50 kg og 250 kg, der kan

køres
n Opfylder EN 3 – angivelserne om anvendelighed mod elek-

triske anlæg (op til 1.000 V, minimumafstand 1 m)
n Pålidelig og sikker patronteknik

Særlige fordele
n Enkel håndtering med applikator, pistol- og slangekombina-

tion
n Der sikres en stor sikkerhedsafstand til det brændende

metal
n Særlig slukkeapplikator til forhindring af eksplosion
n Optimal kontrol over slukningen med drejelig ventil med

pistolgreb

n Enkel og sikker betjening
n 100 % trykprøvning af alle beholdere
n Opfylder angivelserne i ASR om reduktion af følgeskader og

om slukningseffekt
n Enkel vedligeholdelse (fællesdele, beholder med stor

serviceåbning)
n Brandslukkergodkendelse i henhold til DIN EN 3 og direktiv

om trykbærende udstyr (CE)
n Made in Germany
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Tekniske data

Slukningsmiddel
Certifikater
Temperaturområde
Monteringshøjde

Coaldust 12 PC S

12 kg
Neutrex super (SP89/08)
Specialgodkendelse i henhold til DIN
EN3 og ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN
ISO, sikret bæredygtighed
-30 °C til +60 °C
600 mm (uden lanse)

Monteringsbredde

290 mm

Vægt (fyldt)

19,5 kg

Sprøjtetid ca.
Rating
Artikel nr.

34 s
Specialgodkendelse
015757

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 fagforhandler til brandbeskyttelse:

