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F-500 Patronslukker (mobil) 
WA 50 F-500 2 % -30/ 60 °C 
frostbeskyttet 

Beskrivelse 
Kraftig og udholdende mod store brandbelastninger i områder 
udsat for frost
Hvis der i områder udsat for frost er fare for, at større 
mængder af f.eks. litium-ion-batterier, gummidæk eller 
plast bryder i brand, er den mobile slukker, WA 50 F-500 
fra NEURUPPIN, frostbeskyttet på det rigtige sted. I 
slukningsmiddelbeholderen er der 50 l vand samt det meget 
effektive, fluorfrie additiv F-500 PREMIX 2 % -30 °C, så der 
opnås en meget effektiv slukning. Det udføres med den 5 m 
lange slange (10 m som ekstraudstyr), og slukningen kan vare 
op til 110 sek. F-500 betyder, at brændstoffer og brandbare 
gasser bliver indkapslet og kvalt. Desuden reducerer 
slukningsmidlet hurtigt varmen og reducerer vandets 
overfladespænding.  

Tysk kvalitet, fremstillet af ædelstål

For at opnå en lang levetid for den robuste enhed ”Made in 
Germany“ er beholderen fremstillet af rustfrit ædelstål (R) 
– Det betyder, at korrosion ind- eller udvendigt ikke har en 
chance.    

Let at håndtere, tippesikker og fantastiske sprøjteegenskaber

De tre hjul på NEURUPPIN WA 50 F-500 gør den let at flytte 
og håndtere, så den er frostbeskyttet. Selv om der trækkes 
kraftigt i slangen, er der ikke stor fare for, at enheden 
vælter. En speciel trykreduktionsventil sikrer et konstant 
slukningsmiddeltryk, mens der sprøjtes. På den måde sikres 
et ensartet spredeområde. Universaldysen frembringer i den 
forbindelse en meget effektiv sprøjtestråle. 

Særlige fordele
  Frostbeskyttet – kan anvendes indtil -30 °C

   Korrosionsbeskyttet og sikker – 100 % trykprøvet beholder 
af rustfrit stål, der udvendigt yderligere er belagt med en 
vejrbestandig kunststofbelægning

  Enkel betjening – Slukningsmiddelstrålen kan afbrydes med 
slukningspistolen 

  Sikker patronteknik – Slukningsmiddelbeholderen er kun 
under tryk ved anvendelsen 

  Kvælstof som drivgas – mindre temperaturafhængigt end 
kuldioxid

   Kan også anvendes ved elektriske enheder – til slukning af 
elektriske anlæg indtil 1000 V ved en sikkerhedsafstand på 
1 m

  Enkel vedligeholdelse – takket være stor beholderåbning og 
færdigblandet opløsning

  Lang holdbarhed – robust konstruktion og beholder af 
rustfrit stål

Eksempler på anvendelse
   Brandbekæmpelse til brandklasse A samt mindre B-brande, 
også i områder udsat for frost

  Produktions- og forarbejdningsindustrien 

   Monteringsvirksomheder, især med europaller (KLT)

  Reparationsværksteder

  Bilforhandlere

  Fremstilling og opbevaring af dæk

  Fremstilling og forarbejdning af plastik

  Lagre (også til blandet affald)

  Genindvindings- og affaldsvirksomheder

  Affaldskværne

   Cementværker

  Fremstilling og opbevaring af batterier samt ladestationer

  Fotovoltaiske anlæg

   Produktion af glas

  Garager

  Tankstationer 

  Lufthavne

  Prøvebænke og testanordninger

Bemærk: Den tysksprogede udgave af dette dokument er den officielle udgave. Hvis dette dokument oversættes til et andet sprog, og det konstateres, at 
oversættelsen afviger fra den tyske udgave, har den tyske udgave forrang.



Din fagforhandler til brandbeskyttelse:

WA 50 F-500 2 % -30/60 °C

Påfyldningsmængde (l) 50

Slukningsmiddel F-500 PREMIX 2 % -30°C 

Rating A

Slukningsmiddelenheder -

Temperatur (°C) -30/+60

Vægt (kg) 88

Bredde (mm) 467

Dybde (mm) 520

Højde (mm) 980

Sprøjtevarighed (s) 110

Ekstraudstyr Overtræk af plast (gennemsigtigt), overtræk af plast (rødt)

Der tages forbehold for tekniske ændringer

Tekniske data

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må ikke anvendes af 
uvedkommende.


