DATABLAD

Släckare för brand i koldamm
Coaldust 12 PC S
Beskrivning
Coaldust 12 PC S är en brandsläckare med intern
drivgaspatron. Coaldust 12 PC S används på så sätt
att man drar ut säkringssprinten och därefter slår på
aktiveringsknappen varvid trycksättning av behållaren
erhålles.
Släckaren har ett osedvanligt långt munstycke vilket gör
att man kan hålla det längre säkerhetsavstånds som krävs
för denna typ av bränder. Vid aktivering med pistolgreppet
rinner släckmedlet ut ur munstycket utan att ytterligare sprida
koldammet. Släckmedlet blandar sig med koldammet och
förhindrar att det kommer i kontakt med luftens syre och
branden slocknar på så vis.
Den kompakta armaturen med slagknoppsaktivering tillverkas
av saltvattentålig aluminium och den skyddas ytterligare av
ett skikt svart plast. Armaturen gör det enkelt att använda och
serva släckaren. Armaturen har en inbyggd fjäderbelastad
övertrycksäkring vilken automatiskt öppnar om innertrycket
överskrider ett visst värde. Med pistolgreppet kan man när
som helst bryta strålen med släckmedel vilket gör att även en
otränad användare kan effektivt bekämpa en brand.
Släckaren utmärker sig genom sin servicevänliga design.
Konceptet innebär att det är svårt att manipulera med
släckaren.
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n Lämplig för att typer av brand i:

– Koldamm
– Glimmer

Användningsexempel
n Kolbearbetande industri & hantverk
n Kartongtillverkning
n Tillverkning & bearbetning av plywood
n Bearbetning av trä i största allmänhet

– Damm från sågspån
– Damm från dagbrott
– Damm från bearbetning av livsmedel
– med mera
n Skyddas mot sabotage tack vare den innanliggande flaskan

med drivgas

n Dagbrott

n Stålbehållare med pulverbeskickning av hög kvalitet

n Kvarnar för bearbetning av mjöl och spannmål

n Finns även som flyttbar släckare mellan 50 och 250 kg

n Malmbearbetningsanläggningar

n Uppfyller kraven i EN 3 för användning i elektriska

n Silos & siloanläggningar

anläggningar (upp till 1 000 V, minimiavstånd 1 m)

n Asfalt-& betongblandare

n Dokumenterat säker laddningsteknik

n Områden med risk för dammbrand

n Enkelt och säkert handhavande
n 100% av samtliga behållare trycktestas

Speciella fördelar

n Uppfyller kraven i ASR rörande reducering av följdskador

n Enkel hantering tack vare kombinationen av applikator,

n Enkelt underhåll tack vare behållarens stora öppning

pistolgrepp och slang
n Garanterar stort säkerhetsavstånd till brandhärden
n Speciell applikator av släckmedel för förhindrande av

explosion

och släckprestanda
n Brandsläckartillstånd enligt DIN EN 3 och 2014/68/EU

(Tryckbärande anordningar) (CE)
n Made in Germany

n Optimal kontroll av släckningen tack vare den vridbara

ventilen med pistolgrepp
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Tekniska data

Släckmedel
Certifikat

Coaldust 12 PC S

12 kg
Neutrex super (SP89/08)
Specialtillstånd enligt DIN EN3, ÖNORM
EN3, PED, CE, DIN EN ISO, garanterad
hållbarhet

Temperaturomfång

mellan -30 °C och + 60 °C

Inbyggnadshöjd

600 mm (utan munstycke)

Inbyggnadsbredd

290 mm

Vikt (fylld)

19,5 kg

Spruttid ca.
Rating
Tillv.nr.:

34 s
Specialtillstånd
015757

Tekniska ändringar förbehålles.

neuruppin och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och / eller registrerade
varumärken. Felaktig användning är strängt förbjuden.

Din brandskyddsspecialist:

