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F-500 Plnitelný hasicí přístroj 
(pojízdný) 
WA 50 F-500 2% -30/ 60°C 
s ochranou proti mrazu 

Popis 
Výkonný a vytrvalý v případě velkého požárního zatížení 
v oblastech ohrožených mrazem
Mrazuvzdorný pojízdný hasicí přístroj NEURUPPIN WA 50 F-500 je 
na správném místě všude tam, kde v oblastech ohrožených mrazem 
hrozí nebezpečí požáru velkého množství například lithium-iontových 
baterií, gumových pneumatik nebo plastů. Nádoba na hasivo obsahuje 
50 l vody a vysoce účinnou bezfluorovou přísadu F-500 PREMIX 2% 
-30°C pro účinný hasicí zásah. Ten se provádí pomocí 5 m dlouhé 
hadice (volitelně 10 m) a může trvat až 110 s. Pomocí F-500 se paliva 
a hořlavé plyny zapouzdří a udusí. Hasicí prostředek navíc rychle 
snižuje teplo a zmenšuje povrchové napětí vody.  

Německá kvalita, vyrobeno z nerezové oceli

Pro dlouhou životnost robustního zařízení "Made in Germany" je 
nádoba vyrobena z nerezové oceli (R) a nabízí výrazně vyšší odolnost 
vůči korozi z vnější i vnitřní strany.    

Manévrovatelný, stabilní a vynikající konstantní dostřik paprsku

NEURUPPIN WA 50 F-500 je vybaven třemi kolečky, která při ochraně 
před mrazem umožňují snadný pohyb a jednoduché manévrování. I při 
silném zatáhnutí za hadici existuje pouze nepatrné riziko překlopení 
hasicího přístroje. Speciální redukční ventil zajišťuje konstantní 
tlak hasiva po celou dobu používání hasicího přístroje. To zaručuje 
konstantní dostřik paprsku hasiva. Multifunkční tryska vytváří velmi 
účinný hasicí paprsek. 

Zvláštní výhody
  Ochrana proti mrazu – použitelnost do -30 °C

  Antikorozní a bezpečná – nádoba z nerezové oceli podrobená 
100% tlakové zkoušce, na vnější straně navíc s plastovou povrchovou 
úpravou odolnou vůči povětrnostním vlivům

  Snadná manipulace – proud hasiva lze přerušit pomocí hasicí 
pistole 

  Bezpečná technologie plnění – nádoba na hasivo je pod tlakem 
pouze při používání 

  Dusík jako hnací plyn – nižší teplotní závislost než u oxidu 
uhličitého

  Lze použít i proti elektrickým součástem – k hašení elektrických 
instalací do 1000 V při dodržení minimální bezpečné vzdálenosti 1 m

  Snadná údržba – díky velkému servisnímu otvoru v nádobě 
a hotovému namíchanému roztoku

  Dlouhá životnost – robustní konstrukce a nádoba z nerezové oceli

Příklady použití
  Hašení požárů třídy A a nízké třídy B, a to i v oblastech ohrožených 

mrazem

  Výrobní a zpracovatelský průmysl 

  Montážní podniky, zejména s malými Euro přepravkami

  Opravárenské dílny

  Autosalony

  Výroba a skladování pneumatik

  Výroba a zpracování plastů

  Skladování (také pro směsný odpad)

  Provozy zabývající se recyklací a likvidací odpadů

   Skartovačky

   Cementárny

  Výroba a skladování baterií, nabíjecí stanice

  Fotovoltaické systémy

  Výroba skla

  Garáže

  Čerpací stanice 

  Letiště

  Zkušební stojany a testovací zařízení

Upozornění: Oficiální verze tohoto dokumentu je v německém jazyce. Pokud je tento dokument přeložen do jiného než německého jazyka a je-li v přeloženém dokumentu 
nesoulad s oficiální německou verzí, pak je rozhodující oficiální německá verze.



Váš specializovaný prodejce hasební techniky:

WA 50 F-500 2% -30/ 60°C

Objem náplně (l) 50

Hasivo F-500 PREMIX 2% -30°C 

Rating A

Hasicí jednotky -

Teplota (°C) -30 / +60

Hmotnost (kg) 88

Šířka (mm) 467

Hloubka (mm) 520

Výška (mm) 980

Doba hašení (s) 110

Doplňková výbava (volitelná) Plastový povlak (transparentní), plastový povlak (červený)

Technické změny vyhrazeny

Technické údaje

NEURUPPIN a další názvy výrobků uvedené v tomto dokumentu jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky. Neoprávněné použití je zakázáno.


