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Fémtűz oltóberendezés 
Metal 12 PC D

Leírás
A Metal 12 PC D egy utántölthető tűzoltó készülék belső hajtógáz-
tartállyal. A megfelelő biztonsági pecek kihúzása után aktiválhatja 
a tűzoltó készüléket az ütőgomb működtetésével, amivel a tartályt 
nyomás alá helyezi.

A rendkívül hosszú oltólándzsánk használata garantálja a felté-
tlenül szükséges biztonsági távolság betartását. Az oltópisztoly 
működtetésekor az oltópor kiszóródik az oltólándzsából anélkül, 
hogy a gyakorta keletkező finom fémforgácsokat szétfújná. A 
beporzás során az oxigén elvonásra kerül, így kialszik a tűzforrás.

Az ütőgombos kioldású kompakt szerelvény tengervízálló 
alumíniumból készül, melyet egy fekete KTL műanyag burkolat 
borít be. Ez a szerelvény könnyen kezelhető, és egy anyacsavaros 
megoldással egyszerű a szervizelése. A szerelvényben egy rugós 
túlnyomás elleni biztosítás található, mely a megengedett belső 
nyomás túllépésekor önműködően kinyílik. Az oltósugár egy 
elforgatható oltópisztollyal bármikor megszakítható, ami lehetővé 
teszi a hatékony adagolást a gyakorlatlan felhasználók részére.

Az oltókészülék kitűnik a könnyű karbantarthatóságával. Ez a 
koncepció kizárja a manipuláció lehetőségét.

Alkalmazási példák
n  Fémforgács-feldolgozó ipar és kisipar
n  Fémfeldolgozó ipar és kisipar
n  Éghető anyag felhasználásával folyó gyártás
n  Ötvözeteket feldolgozó vállalkozások
n  Vegyipar
n  Gépjárműipar
n  Gépjárműszervizek
n  Atomerőművek
n  Laboratóriumok
n  Roncsfeldolgozó ipar
n  Öntödék

Különleges előnyei:
n  Rendelkezésre állnak különböző fémégési kísérletekre vonat-

kozó tesztjelentések (szilárd és folyékony fémek/ötvözetek)
n  Az eszköz, a pisztoly és tömlőkombináció egyszerű kezelése
n  Az égő fémektől garantált a nagy biztonsági távolság

n  A következő területeken alkalmazható:
 – Magnézium
 – Alumínium
 – Kálium
 – Nátrium
 – Kalcium
 – Bárium
 – Lítium
 – Továbbiak
n  Speciális oltóeszköz a robbanás megakadályozására
n  Az oltás optimális ellenőrzése az elforgatható pisztolymarkolat-

szelep által
n  A belső hajtógáztartály miatt szabotázs ellen biztosított
n  Acéltartály kiváló minőségű porbevonattal, nem tartalmaz 

TGIC-t
n  50 kg és 250 kg tömegű mobil készülékek szintén 

rendelkezésre állnak
n  Megfelel az EN 3 elektromos berendezések oltására vonatkozó 

előírásoknak (1000 V-ig, minimum 1 méteres távolság 
megtartása mellett)

n  Bevált és biztonságos feltöltés
n  Egyszerű és biztonságos működtetés
n  100%-os nyomáspróba minden tartály esetén
n   Megfelel az ASR következményes károk csökkentésére és 

oltási teljesítményre vonatkozó követelményeinek
n  Egyszerű karbantartás (alkatrészegyezés, nagy szerviznyílás)
n  Megfelel a DIN EN 3 és szabványnak és a nyomástartó készül-

ékekre vonatkozó előírásoknak (CE)
n  Németországban készült

Megjegyzés: A jelen dokumentum német nyelvű változata a hivatalos változat. Ha a jelen dokumentum a német nyelven kívül bármilyen más nyelvre le van fordítva, 
és eltérés mutatkozik a német változat és a fordítás között, akkor a német nyelvű változat tekintendő irányadónak.



Metal 12 PC D

Oltóanyag 12 kg 
Totalit M (KB68/14)

Tanúsítvány DIN EN3, ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN 
ISO, Biztosított fenntarthatóság 

Hőmérséklet-tartomány –30 °C – +60 °C 

Beépítési magasság 600 mm (lándzsa nélkül)

Beépítési szélesség 290 mm

Tömeg (töltve) 19,5 kg 

Szórási idő kb. 35 s

Besorolás D

Cikksz. 711637

A műszaki változtatások joga fenntartva.

Műszaki adatok

Az Ön tűzvédelmi szakértője:

A NEURUPPIN és más termékmegnevezések, melyek ebben a dokumentumban előfordulnak, 
védjegyek vagy bejegyzett védjegyek. A jogosulatlan használatuk szigorúan tilos.


