
Υπόδειξη: Η γερμανική έκδοση του παρόντος είναι η επίσημη έκδοση. Εάν γίνει μετάφραση του παρόντος σε άλλη γλώσσα και προκύψουν διαφορές μεταξύ της 
γερμανικής έκδοσης και της μετάφρασης, έγκυρη θεωρείται η γερμανική έκδοση.

ΔΕΛΤΙΟ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH | Martin-Ebell-Straße 4 | D-16816 Neuruppin | Germany 
Τηλ.: +49 (0)3391 6890 www.fln-neuruppin.de | © 2020 Johnson Controls. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλες οι 
προδιαγραφές και λοιπές πληροφορίες που δημοσιεύονται στο παρόν έγγραφο ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 
της αναθεώρησης εγγράφου και μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία ειδοποίηση. | Αρ. εγγράφου 
N-2020001-00

Πυροσβεστήρας ορυχείων και 
μεταλλείων (αναγομώσιμος 
πυροσβεστήρας κόνεως)
Classic PK 10
Καταξιωμένη πυροπροστασία για κάθε στοά
Τα υπόγεια ορυχεία η πυροπροστασία και αντιεκρηκτική 
προστασία είναι ζωτικής σημασίας. Έτσι οι πυρκαγιές ορυχείων 
και εκρήξεις από εκρηκτικά αέρια πρέπει να προλαμβάνονται 
αποτελεσματικά.

Οι πυροσβεστήρες χειρός που υπάρχουν στις στοές των 
ορυχείων και στα οχήματα ορυχείων θα πρέπει να εγγυώνται μια 
γρήγορη, αποτελεσματική και ασφαλή πυρόσβεση ακόμα και σε 
μη έμπειρους χρήστες. Για να παραμένουν οι πυροσβεστήρες 
άθικτοι και έτοιμοι για λειτουργία ακόμα και σε αυτό το σκληρό 
περιβάλλον, πρέπει να πληρούν υψηλές απαιτήσεις.

Ο πυροσβεστήρας ορυχείων και μεταλλείων FLN Classic PK 10 
πληροί εδώ και δεκαετίες αυτές τις προϋποθέσεις. Συγκαταλέγεται 
στα κλασικά μοντέλα πυροπροστασίας για υπόγεια ορυχεία και 
είναι ο καλύτερος φίλος των εργατών και συνεργείων διάσωσης.

Ανθεκτικός για σκληρό περιβάλλον
Ο πυροσβεστήρας ορυχείων και μεταλλείων FLN Classic PK 10 
περιέχει 10 kg σκόνη πυρόσβεσης ABC TOTALIT G CEN και έχει 
ιδιαίτερα ανθεκτική κατασκευή. Το στιβαρό χαλύβδινο δοχείο είναι 
ανθεκτικό σε μηχανικές επιδράσεις όπως κτυπήματα από πτώση 
πετρωμάτων.

Όλα τα εξαρτήματα όπως ο εύκαμπτος σωλήνας και οι βαλβίδες 
προστατεύονται από το μεταλλικό κάλυμμα που ανοίγει εύκολα 
όταν χρειαστεί. Η φιάλη αερίου υπό πίεση φυλάσσεται επίσης με 
ασφάλεια – βρίσκεται στο εσωτερικό του δοχείου

Εύκολη μεταφορά, στοχευμένη χρήση πυρόσβεσης
Σε περίπτωση ανάγκης ο πυροσβεστήρας ορυχείων και 
μεταλλείων FLN μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαισθητικά, γρήγορα 
και με ασφάλεια. Με τη λαβή μεταφοράς στο καπάκι του δοχείου ο 
Classic PK 10 μεταφέρεται εύκολα για την πυρόσβεση.

Το πιστόλι κατάσβεσης είναι περιστρεφόμενο και κλείνει ανά 
πάσα στιγμή. Έτσι το μέσο κατάσβεσης μπορεί να δοσολογηθεί 
κατευθυνόμενα πάνω στην πυρκαγιά.

Περιοχές χρήσης
n   Υπόγεια ορυχεία
n   Ορυχεία και μεταφορά μεταλλευμάτων γενικά 
n   Οχήματα ορυχείων
n   Πυρόσβεση για όλα τα υλικά των κατηγοριών πυρκαγιάς A, B 

και C

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα
n   Μηχανική στιβαρότητα – Το μεταλλικό κάλυμμα πάνω από τον 

εύκαμπτο σωλήνα και τις βαλβίδες προστατεύουν αξιόπιστα από 
ζημιές

n   Πληροί τις προδιαγραφές DIN EN3 – Δυνατότητα χρήσης σε 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έως 1.000 V σε απόσταση ασφαλείας 
1 m 

n   Καταξιωμένη και ασφαλής τεχνολογία αναγόμωσης – με 
σκανδάλη και πιστόλι

n   Ασφαλής χειρισμός – με διαισθητικά κατανοητή λειτουργία και 
πιστόλι κατάσβεσης με ενσωματωμένη λειτουργία εκτόνωσης 
πίεσης

n   Με αντιδιαβρωτική προστασία – καταξιωμένη επίστρωση του 
δοχείου

n   Εύκολη συντήρηση – μεγάλο άνοιγμα συντήρησης και 
τυποποιημένα εξαρτήματα

n   Αξιόπιστη αναγόμωση μετά τη χρήση – με άμεσα διαθέσιμο 
υλικό αναγόμωσης

n   Στήριγμα οχήματος για οχήματα ορυχείων – διατίθεται στα 
παρελκόμενα 

n   Έγκριση πυροσβεστήρα – από την περιφερειακή επιθεώρηση 
ορυχείων (Γερμανία) και την επιθεώρηση ορυχείων της Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας (Γερμανία)



Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Classic PK 10

Αριθμός είδους 012245

Περιοχή θερμοκρασίας -20 °C έως +60 °C

Ύψος τοποθέτησης 570 mm

Πλάτος τοποθέτησης 200 mm

Βάρος (πλήρες) 18,0 kg

Έγκριση Υπόγεια ορυχεία

Διάμετρος δοχείου 185 mm
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

Η επωνυμία NEURUPPIN και άλλα ονόματα προϊόντων, που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, αποτελούν 
εμπορικά σήματα ή/και καταχωρημένα εμπορικά σήματα. Απαγορεύεται ρητά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ο έμπορος ειδών πυρόσβεσης:


