PODATKOVNI
LIST

Gasilniki za rudnike in jame
(polnilni gasilniki na prah)
Classic PK 10
Zanesljiva protipožarna zaščita za vse rove
V podzemnih rudnikih sta protipožarna in protieksplozijska
zaščita življenjskega pomena. Potrebna je oprema za zanesljivo
preprečevanje rudniških požarov in eksplozij jamskega plina.
Ročni gasilniki, ki so pripravljeni v rudniških rovih in na rudarskih
vozilih, morajo biti ob nevarnosti hitro, zanesljivo in učinkovito
uporabni za gašenje požarov tudi za neusposobljene uporabnike.
Da gasilniki v tako grobem okolju ostanejo trajno nepoškodovani in
pripravljeni za delovanje, morajo izpolnjevati visoke zahteve.
Gasilnik za rudnike in jame Classic PK 10 družbe FLN že
desetletja izpolnjuje te pogoje. Spada med klasično opremo za
podzemno protipožarno zaščito in je najboljši prijatelj rudarjev in
reševalnih ekip.
Robustna izvedba za najtežja okolja
Gasilnik za rudnike in jame Classic PK 10 družbe FLN ima na
voljo 10 kg gasilnega prahu ABC TOTALIT G CEN in je še posebej
robusten. Njegova stabilna jeklena posoda je neobčutljiva na
mehanske vplive, kot so udarci zaradi odlomljenih skal.
Vsi sestavni deli, kot so cev in armature, so po potrebi zaščiteni
s kovinskim pokrovom, ki se lahko enostavno zloži. Tudi jeklenka
s stisnjenim plinom je varno shranjena – nahaja se v notranjosti
posode
Enostaven transport, usmerjena protipožarna storitev
Gasilnik za rudnike in jame FLN se lahko v nujnem primeru intuitivno, hitro in varno uporablja. Z ročajem na pokrovu posode lahko
gasilnik Classic PK 10 enostavno uporabite za gašenje požarov.
Ročnik za gašenje je vrtljiv in se lahko kadarkoli zapre. Tako lahko
odmerite gasilno sredstvo in ga usmerite v ogenj.

E001345

Posebne prednosti
n 
Mehansko robustna izvedba – kovinski pokrov prek cevi in

armatur zanesljivo ščiti pred poškodbami

n 
Izpolnjuje zahteve standarda DIN EN3 – uporabnost za

električne napeljave do 1.000 V pri varnostni razdalji 1 m

n 
Zanesljiva in varna tehnologija polnjenja – z vzvodom in

ročnikom

n 
Varna uporaba – z intuitivno, razumljivo funkcionalnostjo in

ročnikom z vgrajeno funkcijo sprostitve tlaka

Področja uporabe

n 
Z zaščito pred korozijo – zanesljiva prevleka posode

n 
Podzemni rudniki

n 
Enostavno vzdrževanje – velika servisna odprtina in enaki deli

n 
Rudarstvo in splošno pridobivanje rude

n 
Zanesljivo ponovno polnjenje po uporabi – z nadomestnimi

n 
Rudarska vozila
n 
Gašenje požarov za vse materiale požarnih razredov A, B in C

polnili, ki so vedno na voljo

n 
Prometno dovoljenje za rudarska vozila – na voljo v priboru
n 
Odobritev za gasilnike – okrožni rudarski inšpektorat (v Nemčiji)

ter okrožni rudarski inšpektorat za Severno Porenje/Vestfalijo
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Tehnični podatki

Številka artikla
Temperaturno območje

Classic PK 10

012245
-20 °C do +60 °C

Vgradna višina

570 mm

Vgradna širina

200 mm

Teža (napolnjen)
Odobritev
Premer posode

18,0 kg
BuT (Bergbau unter Tage = podzemni
rudniki)
185 mm

Pridržane pravice do tehničnih sprememb

NEURUPPIN in druga imena izdelkov, ki so navedena v tem dokumentu, so blagovne znamke in/ali
registrirane blagovne znamke. Nepooblaščena uporaba je strogo prepovedana.

Vaš zastopnik za požarno varnost:

