PODATKOVNI
LIST

Gasilnik za premogov prah
Coaldust 12 PC S
Opis
Coaldust 12 PC S je polnilni gasilnik z notranjo jeklenko s potisnim plinom. Ko izvlečete ustrezno varovalko, lahko s pritiskom na
vzvod aktivirate gasilnik, s čimer se v posodi vzpostavi tlak.
Z uporabo našega izjemno dolgega nastavka za gašenje je zagotovljena nujno potrebna varnostna razdalja. Ob pritisku na ročnik
za gašenje začne iz nastavka za gašenje pršeti gasilni prah brez
razprševanja drobnega prahu. Z usipavanjem se prahu odvzame
kisik, kar zaduši žarišče požara.
Kompaktna armatura z vzvodom za proženje je izdelana iz
aluminija, odpornega na morsko vodo, in dodatno prevlečena s
plastično prevleko KTL. Ta armatura omogoča enostavno upravljanje in preprosto servisiranje s pokrivno matico. V armaturi je
vgrajena vzmetna zaščita pred previsokim tlakom, ki se samodejno odpre, če pride do prekoračitve dovoljenega notranjega tlaka.
Curek gasilnega prahu se lahko s pomočjo vrtljivega ročnika za
gašenje kadarkoli prekine in tako omogoča učinkovito odmerjanje
tudi neizkušenim uporabnikom.
Gasilnik odlikuje enostavno vzdrževanje. Zasnova gasilnika
izključuje možnosti nedovoljenega spreminjanja.

Primeri uporabe
n 
Industrijska in obrtna predelava premoga
n 
Proizvodnja izdelkov iz lepenke
n 
Proizvodnja in obdelava vezanega lesa
n 
Splošna obdelava lesa
n 
Površinski kop
n 
Mlini za moko in mletje žit
n 
Mlini za obdelavo rud
n 
Silosi in silosni sistemi
n 
Oprema za asfalt in mešanje betona
n 
Splošna nevarna območja za vžig prahu

E001128

n 
Primeren za uporabo na vseh naslednjih vrstah:

– prah rjavega premoga
– tleči ogenj
– lesni prah
– prah iz površinskega kopa
– prah pri predelavi hrane
– drugo
n 
Zaščita pred sabotažo z notranjo jeklenko s potisnim plinom
n 
Jeklena posoda s kakovostnim praškastim premazom brez

TGIC

n 
Na voljo so tudi prevozne naprave z maso 50 kg in 250 kg
n 
Izpolnjuje zahteve standarda EN 3 glede uporabnosti za

električne napeljave (do 1.000 V, najmanjša razdalja 1 m)

Posebne prednosti
n 
Enostavno rokovanje z razpršilnikom, ročniki in kombinacijo cevi
n 
Zagotovljena je večja varnostna razdalja od gorečega materiala
n 
Poseben razpršilnik za gašenje, ki preprečuje eksplozije
n 
Optimalen nadzor postopka gašenja z vrtljivim ventilom ročnika

za gašenje

n 
Zanesljiva in varna tehnologija polnjenja
n 
Enostavna in varna uporaba
n 
100 % tlačni preizkus vsake posode
n 
Izpolnjuje zahteve direktive ASR za zmanjšanje posledične

škode in za učinek gašenja

n 
Enostavno vzdrževanje (enaki deli, velika servisna odprtina)
n 
Odobritev gasilnika v skladu s standardom DIN EN 3 in

Direktivo o tlačni opremi (CE)

n 
Made in Germany
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Tehnični podatki

Gasilno sredstvo
Certifikati
Temperaturno območje

Coaldust 12 PC S

12 kg sredstva
Neutrex super (SP89/08)
Posebna odobritev po DIN EN3 in ÖNORM
EN3, PED, CE, DIN EN ISO, zagotovljena
trajnost
-30 °C do + 60 °C

Vgradna višina

600 mm (brez nastavka)

Vgradna širina

290 mm

Teža (napolnjen)

19,5 kg

Približen čas brizganja
Razred
Št. artikla

34 s
Posebna odobritev
015757

Pridržane pravice do tehničnih sprememb

NEURUPPIN in druga imena izdelkov, ki so navedena v tem dokumentu, so
blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke. Nepooblaščena uporaba je strogo prepovedana.

Vaš zastopnik za požarno varnost:

