DATAARK

Slukker til bjergværks- og
minedrift (pulverslukker med
patron)
Classic PK 10
Sikker brandbeskyttelse til alle
minegange
Ved minedrift under jorden (BuT) er brand- og eksplosionsbeskyttelse livsvigtig. På den måde kan man sikkert forhindre
grubebrande og grubegaseksplosioner.
I tilfælde af fare skal også uøvede kunne anvende klargjorte
håndslukkere i minegange og på minekøretøjer hurtigt, sikkert
og effektivt til brandbekæmpelse. For at slukkere i den type
hårde omgivelser hele tiden er ubeskadigede og indsatsklare,
skal de opfylde høje krav.
FLN Classic PK 10-slukker til bjergværks- og minedrift har i
årtier opfyldt disse krav. Den hører til klassikerne inden for
brandsikring under jorden, og den er ideel til minearbejdere
og mineredning.

Robust til de hårdeste omgivelser
FLN Classic PK 10-slukker til bjergværks- og minedrift indeholder 10 kg ABC-brandslukningspulver TOTALIT G CEN,
og den er udført særligt robust. Dens stabile stålbeholder
påvirkes ikke af mekanisk påvirkning som f.eks. stød fra
nedfaldende sten.
Alle påmonterede dele som f.eks. slange og armaturer er
beskyttet med en metalkappe, der kan klappes op efter behov.
Trykgasflasken opbevares også sikkert – den er anbragt inde i
beholderen

E001345

Særlige fordele
nM
 ekanisk robust – Metalkappe over slange og armaturer

beskytter pålideligt mod beskadigelser
nO
 pfylder krav i DIN EN3 – Anvendelighed mod elektriske

anlæg op til 1000 V ved sikkerhedsafstand på 1 m
nG
 ennemprøvet og sikker patronteknik – med slagknap og

pistol
nS
 ikker betjening – ved hjælp af intuitiv forståelig funktion

Enkel transport, målrettet slukning
I en alvorlig situation kan FLN-slukkeren til bjergværks- og
minedrift anvendes intuitivt, hurtigt og sikkert. Ved hjælp af
bærehåndtaget på beholderens dæksel er det let at transportere Classic PK 10 til brandslukningsstedet.
Slukningspistolen kan drejes og til enhver tid afbrydes. På den
måde kan slukningsmidlet rettes målrettet og doseret mod
branden.

og slukningspistoler med integreret trykaflastningsfunktion
n Inklusive korrosionsbeskyttelse – sikker belægning af

beholderen
nE
 nkel vedligeholdelse – stor serviceåbning og fællesdele
nP
 ålidelig genopfyldning efter anvendelse – med altid

tilgængelige genopfyldninger
n Holder til anvendelse i minekøretøjer – findes i tilbehør
n Brandslukkergodkendelse – af Landesoberbergamt (DE)

samt Landesoberbergamt Nordrhein-Westfalen (DE)

Anvendelsesområder
n Minedrift under jorden (BuT)
n Bjergværksdrift og malmbrydning generelt
n Minekøretøjer
n Brandbekæmpelse af alle materialer i brandklasse A, B og C
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Tekniske data

Artikelnummer
Temperaturområde

Classic PK 10

012245
-20 °C til +60 °C

Monteringshøjde

570 mm

Monteringsbredde

200 mm

Vægt (fyldt)

18,0 kg

Godkendelse

BuT (minedrift under jorden)

Beholderens diameter

185 mm

Der tages forbehold for tekniske
ændringer

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller
registrerede varemærker. Må ikke anvendes af uvedkommende.

Din specialforhandler til brandsikring:

