TUOTE-ESITE

Hiilipölyn sammutin
Coaldust 12 PC S
Kuvaus
Coaldust 12 PC S on jälkitäytöllä toimiva sammutin, jossa on
sisäinen ponnekaasupullo. Varokesokan irrottamisen jälkeen
sammutin aktivoidaan painamalla painonappia, jolloin säiliö
paineistuu.
Vaatimusten mukainen turvaetäisyys saadaan aikaan käyttämällä poikkeuksellisen pitkää pistosuihkuputkeamme.
Sammutuspistoolin erikoissuutin sirottelee palontorjuntajauheen varovasti pistosuihkuputkesta levittämättä hienojakoista pölyä edelleen. Sirottelu poistaa hapen pölystä, jolloin
palopesäke tukahtuu.
Säiliörunko ja painonapin liipaisin on valmistettu meriveden kestävästä alumiinista ja päällystetty lisäksi mustalla
KTL-muovipinnoitteella. Tällainen säiliö on helppokäyttöinen, ja huolto on ongelmatonta hattumutterin kautta.
Säiliörungossa on jousikuormitteinen ylipainevarmistin, joka
avautuu automaattisesti sallitun sisäisen paineen ylittyessä.
Sammutusjauhesuihkun voi keskeyttää milloin tahansa
pyörivän sammutuspistoolin avulla, jolloin sammutusjauheen
annostelu on helppoa myös kokemattomille käyttäjille.
Sammutin on erittäin huoltoystävällinen. Luvattoman käsittelyn mahdollisuudet on suljettu pois suunnittelun keinoin.
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n Soveltuu kaikille seuraaville:

– ruskohiilipöly

Käyttöesimerkkejä

– kytevät palot

n Hiilen jalostusteollisuus ja käsiteollisuus

– puupölyt

n Kartonkituotteiden valmistus

– avolouhoksen pölyt

n Vanerin valmistus ja jatkojalostus

– elintarvikkeiden jalostuksen pölyt

n Puunjalostus yleensä

– jne.

n Avolouhinta

n Sisäinen ponnekaasupullo suojaa ilkivallalta

n Jauho- ja viljateollisuuden myllyt

n Terässäiliössä korkealaatuinen jauhepinnoite, ei sisällä

n Malminjalostuksen myllyt
n Siilot ja siilolaitokset
n Asfaltin ja betonin sekoituslaitokset
n Pölypaloille altistuvat alueet yleensä

triglysidyyli-isosyanuraattia (TGCI)
n Saatavana on myös pyörillä kulkevia 50 kg:n ja 250 kg:n

sammuttimia
n Vastaa EN 3 -standardin vaatimuksia käytettävyydestä

sähkölaitteisiin (enintään 1 000 V, vähimmäisetäisyys 1 m)
n Luotettava ja turvallinen jälkitäyttötekniikka

Erityisedut
n Helppo käsitellä applikaattorin, pistoolien ja letkuyhdis-

telmän avulla
n Antaa suuremman turvaetäisyyden palavaan materiaaliin
n Erityinen sammutusapplikaattori räjähdysten estämiseen
n Optimaalinen sammutuksen hallinta pyörivän pistoolivent-

tiilin ansiosta

n Helppo ja turvallinen käyttää
n Jokaisen säiliön 100-prosenttinen painetarkastus
n Vastaa työturvallisuusmääräysten palontorjuntaa koskevia

vaatimuksia (ASR) seurausvahinkojen vähentämisestä ja
sammutustehosta
n Helppo huoltaa (kestokäyttöosat, suuri huoltoaukko)
n Vastaa standardin DIN EN 3 ja painelaitedirektiivin (EU)

palonsammuttimia koskevia vaatimuksia
n Valmistettu Saksassa
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Tekniset tiedot

Sammute
Sertifikaatit
Lämpötila-alue
Asennuskorkeus

Coaldust 12 PC S

12 kg
Neutrex super (SP89/08)
Standardien DIN EN3, ÖNORM EN3,
PED, CE, DIN EN ISO ja Gesicherte
Nachhaltigkeit mukainen erikoislupa
-30 °C – 60 °C
600 mm (ilman suihkuputkea)

Asennusleveys

290 mm

Paino (täynnä)

19,5 kg

Suihkutusaika noin
Luokka
Tuotenro

34 s
Erikoislupa
015757

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä.
Luvaton käyttö on ankarasti kielletty.

Palontorjunnan asiantuntija

