DATABLAD

Brandsläckare för gruvor och
dagbrott (Pulversläckare)
Classic PK 10
Beskrivning
Ett beprövat brandskydd för alla orter
I gruvor och tunnlar är skydd mot brand och explosion av
livsviktig betydelse. Därför måste man aktivt förhindra bränder
och gruvgasexplosioner.
Manuella brandsläckare i gruvgångar och på fordon
skall kunna användas snabbt, säkert och effektivt för
brandbekämpning, även de som är oerfarna. För att
brandsläckarna alltid skall vara i gott och brukbart skick och
redo att användas i en sådan hård miljö måste de uppfylla
högt ställda krav.
FLN Classic PK 10 för gruvor och dagbrott uppfyller sedan
årtionden dessa krav. Det är en klassiker i underjordiskt
brandskydd och är den bästa vännen för gruvarbetare och
brandskydd.
Robust för de hårdaste omgivningar
FLN Classic PK 10 för gruvor och dagbrott innehåller mer
än 10 kg TOTALIT G CEN ABC-släckmedel och är robust
konstruerad. Dess robusta stålbehållare är okänslig för
mekanisk påverkan såsom slag av nedfallande stenar.
Alla komponenter som slang och armatur är skyddade av den
vid behov lätt uppfällbara metallkåpan. Även behållaren med
drivgas är skyddad - den sitter inne i brandsläckaren.
Enkel transport, riktad släckning
Vid behov är FLN Classic PK 10 för gruvor och dagbrott
intuitiv, snabb och säker att använda. FLN Classic PK 10 för
gruvor och dagbrott är lätt att bära fram till den plats där den
skall användas tack vare handtaget på kåpan.
Man kan vrida pistolgreppet, och man kan stänga av så snart
branden är släckt. Det är lätt att rikta och dosera släckmedel
på brandhärden.

E001345

Speciella fördelar
nM
 ekaniskt robust – Metallkåpa skyddar slang och armaturen

mot skador
nU
 ppfyller kraven i DIN EN3 – för användning i elektriska

anläggningar upp till 1000 V vid säkerhetsavstånd 1 m
nU
 tprövad och säker tömningsteknik – med utlösningsknopp

och pistolgrepp
nS
 äkert handhavande – med intuitiv funktion och pistolgrepp

med integrerad tryckavlastningsfunktion
nK
 orrosionsskydd med – garanterad lackering på behållaren
nE
 nkelt underhåll – tack vare behållarens stora öppning
nT
 illförlitlig påfyllning efter användning – ersättningssatser

finns alltid att tillgå

Användningsexempel
n I gruvor och tunnlar
n I dagbrott och på

n Hållare för fordonsmontering – finns som tillval
n Brandsläckartillstånd – av tyska Landesoberbergamt (DE)

samt Landesoberbergamt Nordrhein-Westfalen (DE)

n Gruvfordon
n Bekämpning av brand i alla material i bränder klass A, B

och C
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Tekniska data

Artikelnummer
Temperaturomfång (°C)

Classic PK 10

012245
-20 till 60

Inbyggnadshöjd (mm)

570

Inbyggnadsbredd (mm)

200

Vikt (fylld) (kg)

18,0

Godkännande

I gruvor och tunnlar

Behållarens diameter (mm)

185

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:

