DATABLAD

Kullstøvslokker
Coaldust 12 PC S
Beskrivelse
Coaldust 12 PC S er en patronladet håndslokker. Slokkeren
aktiveres ved å løsne sikringsstiften og slå på slagknappen,
slik at beholderen settes under trykk.
Det ekstra lange slukkemunnstykket sikrer trygg avstand.
Slukkemiddelet strømmer ut når munnstykket aktiveres og
hindrer fordeling av finstøv. Pulveret trekker oksygenet ut av
støvet, slik at brannen kveles.
Den kompakte armaturen med slagknapp-utløsning er
fremstilt av sjøvannsresistent aluminium og belagt med et
svart KTL-belegg av kunststoff. Denne armaturen er enkel
å betjene, og overfalsmutteren gjør servicen problemløs. I
armaturen er det integrert en fjærbelastet overtrykkssikring,
som åpner seg automatisk dersom trykket blir for høyt. Med
det dreibare munnstykket kan slukkestrålen avbrytes til enhver
tid, slik at også uøvde brukere kan bruke slokkeren effektivt.
Slokkeren er svært vedlikeholdsvennlig. Konstruksjonen gjør
det umulig å manipulere apparatet.
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Eksempler på bruk
n Kullindustrien

n Egnet for brannslukking av alle typer:

n Emballasjefabrikker

– Kullstøv

n Treindustrien

– Glødebrann

n Generell trebearbeiding

– Trestøv

n Bygg og anlegg

– Byggeplasstøv

n Møller for mel og kornvarer

– Støv i matvareindustrien

n Malmmøller

– annet

n Silo og siloanlegg

n Patronladet, beskytter mot sabotasje

n Asfalt- og betongindustrien

n Stålbeholder med høykvalitets pulverbelegg, fri for TGCI

n Fareområder for støvbrann generelt

n Også tilgjengelig: apparater på hjul, med 50 kg og 250 kg
n Oppfyller NS-EN 3 om anvendbarhet på elektriske anlegg

Særlige fortrinn
n Enkel håndtering pga. applikator, munnstykke og

slangekombinasjon
n Sikrer stor sikkerhetsavstand til det brennende materialet
n Spesiell slokkeapplikator hindrer eksplosjon
n Dreibar ventil i håndtaket gir optimal kontroll over

slukkeprosessen

(opptil 1 000 V, 1 m minsteavstand)
n Utprøvd og sikker ladeteknologi
n Enkel og sikker betjening
n Hver beholder er 100 % trykktestet
n Oppfyller kravene fra ASR om slukkeeffekt og reduksjon av

følgeskader
n Enkelt vedlikehold (festedeler, stor serviceåpning)
n Godkjent brannslukningsapparat i henhold til NS-EN 3 og

trykkutstyrsdirektivet (CE)
n Made in Germany

Merk: Den Tysk utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den Tysk
utgaven og den oversatte, vil den Tysk være førende.
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Tekniske data

Slukkemiddel
Godkjennelser og sertifikater
Temperaturområde

Coaldust 12 PC S

12 kg
Neutrex super (SP89/08)
Spesialgodkjent ifølge NS-EN3 og ÖNORM EN3,
PED, CE, NEK EN ISO, Sikret bærekraft
-30 °C til + 60 °C

Monteringshøyde

600 mm (uten munnstykke)

Monteringsbredde

290 mm

Vekt (i fylt tilstand)

19,5 kg

Tømmetid ca.

34 s

Klassifisering

Spesialgodkjenning

Artikkelnr.

015757

Tekniske endringer forbeholdt

neuruppin og produktnavnene som er opplistet i denne dokumentasjonen er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert
bruk er strengt forbudt.

Din spesialforhandler av brannsikringsprodukter

