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E-pistosuihkuputki

Ensimmäisenä maailmassa – 
sammuttaa tehokkaasti palavat 
litiumioniakut
Maanteillä liikkuu jatkuvasti enemmän litiumioniakuilla 
varustettuja sähköautoja. Palamaan syttyneen akun 
sammuttaminen on ollut tähän saakka erittäin vaikeaa 
ja vaarallista ja siinä on tarvittu valtava määrä vettä. 
NEURUPPINin uusi, maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen 
E-pistosuihkuputki helpottaa palokunnan työtä 
suunnattomasti: E-pistosuihkuputki sammuttaa akkupalot 
nopeasti ja tehokkaasti hallittavissa olevalla vesimäärällä 
suoraan palopesäkkeessä.

Tukahduttaa palon suoraan kennoissa
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu uusi 
E-pistosuihkuputki on helppo lyödä kohdistetusti palavan 
litiumioniakun kotelon läpi. Näin käytettävä iskupinta-ala 
hyödynnetään tehokkaasti. Tarvittava iskusyvyys on pieni, 
mikä helpottaa käyttöä. Suihkuputkeen liitetyn D-letkun 
kautta sammutusvesi ohjautuu kärkiosan vesisuuttimista 
suoraan akun kennoihin ja täten palopesäkkeeseen. Veden 
on annettava virrata, kunnes palo on sammutettu kokonaan. 
Litiumioniakkupaloja tehokkaasti sammuttava NEURUPPINin 
F-500-lisäaine vähentää veden kulutusta edelleen jopa 80 % ja 
koteloituminen estää haitallisten aineiden pääsyä. 

Turvallinen käyttää – eristetty 1000 
voltin jännitteeseen asti
Pelastushenkilöstön suojaamiseksi sähkövaaroilta 
E-pistosuihkuputken yläosa (kahva, iskupinta, kytkin) on 
eristetty 1000 voltin jännitteeseen asti. Lisäksi kytkimeen tai 
iskupainikkeeseen voi asentaa maadoitusliittimen mukana 
toimitettujen M8-ruuvien ja siipimuttereiden avulla. 

Käyttökohteet 
  Paloluokan E palojen sammutus – palavat litiumioniakut

  Autojen sähköpalot

  Fotosähköisten kennojen palot

  Energiavaraajat 

  Kierrätyslaitokset 

E001523

Erityisedut
  Kestävä ja pitkäikäinen – vankkarakenteinen, valmistettu 

ruostumattomasta teräksestä

  Helppokäyttöinen – turvallinen käyttää lyömällä iskupinnan 
läpi (esim. moukarilla) 

  Eri pituuksia – Jatkoputki saatavana 500 mm:n tai 1000 
mm:n pituisena

  Ei sähkövaaroja – Kahvan alue eristetty 1000 voltin 
jännitteeseen asti ja myös maadoitus mahdollinen

  Optimaalinen vedenkäyttö – Kärkiosan suuttimet ohjaavat 
veden kohdistetusti palopesäkkeeseen 

  Helppo huolto ja kunnossapito – Kahva, jatkoputki ja 
kärkiosa purettavissa helposti kiintoavaimella



Tekniset tiedot E-PISTOSUIHKUPUTKI

Materiaali: Ruostumaton teräs

Pituus jatkoputken kanssa (500 mm): 1050 mm

E-pistosuihkuputken paino yhdessä kahvan, 
500 mm:n jatkoputken ja kärkiosan kanssa:

7915 g

E-pistosuihkuputken paino ilman 
jatkoputkea:

6890 g

Kärkiosan paino: 210 g

500 mm:n jatkoputken paino: 820 g

1000 mm:n jatkoputken paino: 1910 g

Kytkimen koko: DIN 25/D

Kierre (tuumaa): 1

Hyväksynnät: –
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

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

Palontorjunnan asiantuntija


