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Sammutin kaivos- ja kuilutöihin 
(jälkitäytöllä toimiva 
jauhesammutin)
Classic PK 10

Luotettavaa palontorjuntaa kaikkiin 
kaivoskäytäviin
Palon- ja räjähdystentorjunnalla on elintärkeä merkitys maan-
alaisissa kaivostöissä. Kaivospalot ja kaivoskaasujen aiheutta-
mat räjähdykset on pystyttävä estämään luotettavasti.

Kaivoskäytävissä ja kaivosajoneuvoissa olevien käsisam-
muttimien on vaaratilanteessa oltava nopeasti, luotettavasti 
ja tehokkaasti käytettävissä palontorjuntaan myös kokemat-
tomille käyttäjille. Jotta sammuttimet säilyvät pitkään vahin-
goittumattomina ja käyttökelpoisina tällaisissa vaativissa 
ympäristöissä, niiden on täytettävä korkeat vaatimukset.

Kaivos- ja kuilutöihin tarkoitettu FLN-sammutin Classic PK 10 
on vastannut näihin vaatimuksiin jo vuosikymmenten ajan. Se 
kuuluu maanalaisten kaivosten palontorjunnan klassikoihin ja 
on kaivosmiesten ja kaivospelastusmiehistön paras ystävä.

Vankkarakenteinen sammutin erittäin 
vaativiin ympäristöihin
Kaivos- ja kuilutöihin tarkoitettu erittäin vankkaraken-
teinen FLN-sammutin Classic PK 10 sisältää yli 10 kg 
ABC-sammutusjauhetta TOTALIT G CEN. Luja terässäiliö ei 
altistu mekaanisille vaikutuksille, kuten iskuille ja irtoaville 
kiville.

Kaikki rakenneosat, kuten letku ja helat, ovat suojassa metalli-
kuvun alla, joka on helppo avata tarvittaessa. Painekaasusäiliö 
on myös luotettavasti suojattu sijoitettuna säiliön sisälle.

Helppo kuljettaa, kohdistettu 
sammutus
Vakavassa tilanteessa FLN-sammuttimen käyttö on loogista, 
nopeaa ja luotettavaa. Säiliön kannessa olevan kantokah-
van ansiosta Classic PK 10 -sammutinta on helppo käyttää 
palontorjunnassa.

Sammutuspistooli on pyörivä, ja suihkun voi katkaista milloin 
tahansa. Näin sammutteen voi suunnata palopesäkkeeseen 
kohdistetusti ja annostellusti.

Käyttökohteet
n Maanalaiset kaivostyöt
n Kaivostyöt ja malminkuljetus yleensä 
n Kaivosajoneuvot
n  Kaikkien paloluokkiin A, B ja C kuuluvien materiaalien 

palontorjunta

E001345

Erityisedut
n  Mekaanisesti luja – Letkun ja helojen päällä oleva metalli-

kupu suojaa luotettavasti vaurioilta.

n  Vastaa DIN EN3 -standardin vaatimuksia – käytettävissä 
sähkölaitteisiin, joiden teho on enintään 1 000 V, metrin 
turvaetäisyydeltä 

n  Luotettava ja turvallinen jälkitäyttötekniikka – painike ja 
pistooli

n  Turvallinen käyttää – looginen ja helposti 
ymmärrettävä toiminta, sammutuspistoolissa sisäinen 
paineenpoistotoiminto

n  Korroosiosuojaus – säiliössä korroosiolta suojaava pinnoitus

n  Helppo huoltaa – suuri huoltoaukko ja kestokäyttöosat

n  Luotettava täyttö käytön jälkeen – varatäyttöpulloja aina 
saatavana

n  Pidike kaivosajoneuvoihin – saatavana lisävarusteena 

n  Hyväksytty sammutin – saksalaisten kaivosturvallisuuden 
valvontaelimien (Landesoberbergamt ja Landesoberbergamt 
Nordrhein-Westfalen) hyväksynnät

Huomautus: Tämän asiakirjan englanninkielinen versio on virallinen versio. Jos tämä asiakirja on käännetty millekään muulle kielelle kuin englanniksi ja 
englanninkielisen version ja käännöksen välillä on ristiriita, englanninkielinen versio hallitsee.



Tekniset tiedot Classic PK 10

Lämpötila-alue -20 °C – +60 °C

Asennuskorkeus 570 mm

Asennusleveys 200 mm

Paino (täynnä) 18,0 kg

Hyväksyntä Maanalaiset kaivostyöt

Säiliön halkaisija 185 mm

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä 
tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty.

Palontorjunnan asiantuntija


