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Hasiaci prístroj pre banský 
priemysel a dolovacie šachty 
(práškový hasiaci prístroj s 
možnosťou plnenia)
Classic PK 10
Osvedčená protipožiarna ochrana pre každú štôlňu
V hlbinnej ťažbe (BuT) má ochrana pred požiarom a výbuchom 
životne dôležitý význam. Úlohou je spoľahlivo zabrániť banským 
požiarom a výbuchom traskavých plynov.

Ručné hasiace prístroje umiestnené v banských štôlňach a na 
banských vozidlách majú umožňovať, aby ich pri nebezpečenstve 
mohli rýchlo, bezpečne a efektívne použiť na hasenie požiaru 
aj nevyškolené osoby. Aby hasiace prístroje zostali v takomto 
prostredí dlhodobo nepoškodené a pripravené na použitie, musia 
spĺňať vysoké požiadavky.

Hasiaci prístroj pre banský priemysel a dolovacie šachty FLN 
Classic PK 10 spĺňa tieto predpoklady už po celé desaťročia. Patrí 
ku klasickým prístrojom na protipožiarnu ochranu pod zemou a je 
najlepším priateľom baníkov a banských záchranárov.

Robustný pre najnáročnejšie prostredia
Hasiaci prístroj pre banský priemysel a dolovacie šachty FLN 
Classic PK 10 disponuje 10 kg hasiaceho prášku ABC TOTALIT G 
CEN a dodáva sa v obzvlášť robustnom prevedení. Jeho stabilná 
oceľová nádoba je odolná voči mechanickému pôsobeniu, ako sú 
napríklad nárazy odlamovanej horniny.

Všetky prídavné diely ako hadice a armatúry sú chránené pod 
kovovým krytom, ktorý je možné v prípade potreby jednoducho 
odklopiť. Tlaková plynová fľaša je tiež bezpečne uschovaná vo 
vnútri nádoby.

Ľahká preprava, cielené hasenie
Vo vážnom prípade je možné hasiaci prístroj pre banský priemy-
sel a dolovacie šachty FLN intuitívne, rýchlo a bezpečne použiť. 
Uchopením za rukoväť umiestnenú na kryte nádoby je možné 
prístroj Classic PK 10 jednoducho preniesť k miestu hasenia 
požiaru.

Hasiaca pištoľ je otočná a dá sa kedykoľvek vypnúť. Hasiaci 
prostriedok je tak možné nasmerovať vo forme prúdu cielene a v 
potrebnom množstve na ohnisko požiaru.

Oblasti použitia
n  Hlbinná ťažba (BuT)
n  Banský priemysel a ťažba rudy všeobecne 
n  Banské vozidlá
n  Hasenie požiarov všetkých materiálov triedy požiaru A, B a C

E001345

Zvláštne prednosti
n   Mechanicky robustný – kovový kryt nad hadicou a armatúrami 

ich spoľahlivo chráni pred poškodením
n  Spĺňa predpisy DIN EN 3 – použiteľný na hasenie elektrických 

zariadení do 1000 V, z bezpečnej vzdialenosti 1 m 
n   Osvedčená a bezpečná technológia plnenia – pomocou 

nárazníkovej armatúry a pištole
n  Bezpečná obsluha – vďaka intuitívnej funkčnosti a hasiacej 

pištoli s integrovanou funkciou odľahčenia od tlaku
n  Vrátane ochrany proti korózii – osvedčená povrchová úprava 

nádoby
n  Jednoduchá údržba – nádoba s veľkým servisným otvorom a 

opakujúce sa súčasti
n   Spoľahlivé opätovné plnenie po použití – vďaka kedykoľvek 

dostupným náhradným náplniam
n  Držiak na banské vozidlá – k dispozícii ako príslušenstvo 
n  Certifikácia hasiaceho prístroja – Štátnym banským úradom 

(DE) a Štátnym banským úradom nemeckej spolkovej krajiny 
Severné Porýnie-Vestfálsko (DE)

Poznámka: Za záväznú sa považuje nemecká verzia tohto dokumentu. Ak je tento dokument preložený do iného jazyka, v prípade nezrovnalosti medzi nemeckou 
verziou a prekladom platí nemecká verzia.



Technické údaje Classic PK 10

Číslo výrobku 012245

Teplotný rozsah -20 °C až +60 °C

Montážna výška 570 mm

Montážna šírka 200 mm

Hmotnosť (s náplňou) 18,0 kg

Certifikácia BuT (hlbinná ťažba)

Priemer nádoby 185 mm
Technické zmeny vyhradené.

NEURUPPIN a ďalšie názvy produktov uvedené v tomto dokumente sú ochranné známky a/alebo 
registrované ochranné známky. Akékoľvek neoprávnené použitie je prísne zakázané.

Váš špecializovaný predajca prostriedkov na 
protipožiarnu ochranu:


