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F-500 Πυροσβεστήρας με 
αναγόμωση (φορητός) 
WA 50 F-500 2% -30/ 60°C με 
προστασία από παγετό 

Περιγραφή 
Δυνατός και με μεγάλη ανθεκτικότητα, για την κατάσβεση 
μεγάλων πυρκαγιών σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού
Σε περιοχές με κίνδυνο παγετού όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς 
σε μεγάλες ποσότητες μπαταριών λιθίου, ελαστικά αυτοκινήτων ή 
πλαστικά, ο φορητός πυροσβεστήρας NEURUPPIN WA 50 F-500 με 
προστασία από παγετό βρίσκεται στο στοιχείο του. Στο δοχείο μέσου 
πυρόσβεσης βρίσκονται 50 λίτρα νερού καθώς και το ιδιαίτερα 
αποτελεσματικό, πρόσθετο F-500 PREMIX 2% -30°C χωρίς φθόριο, για 
μια αποτελεσματική κατάσβεση. Η πυρόσβεση πραγματοποιείται μέσω 
του εύκαμπτου σωλήνα 5 μέτρων (διατίθεται και με μήκος 10 μέτρων) 
και μπορεί να διαρκέσει έως 110 δευτερόλεπτα. Με τη βοήθεια του 
μέσου F-500 γίνεται δέσμευση και κατάσβεση των υλικών καύσης 
και των φλεγόμενων αερίων. Επιπλέον, το μέσο πυρόσβεσης μειώνει 
γρήγορα τη θερμοκρασία και ελαττώνει την επιφανειακή τάση του 
νερού.  

Γερμανική ποιότητα, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της κατασκευασμένης στη Γερμανία 
(„Made in Germany“) συσκευής, το δοχείο είναι κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα (R) – Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει κίνδυνος 
διάβρωσης στην εσωτερική και στην εξωτερική πλευρά του δοχείου.    

Ευέλικτος, ασφαλής από ανατροπή και με εξαιρετικά 
χαρακτηριστικά πυρόσβεσης

Με τους τροχούς του, ο πυροσβεστήρας NEURUPPIN WA 50 F-500 
με προστασία από παγετό, είναι εύκολος στην μετακίνηση και τον 
χειρισμό του. Ακόμη και αν τραβηχτεί ο εύκαμπτος σωλήνας με 
δύναμη, ο κίνδυνος ανατροπής του πυροσβεστήρα είναι ελάχιστος. 
Για τη διατήρηση της πίεσης μέσου πυρόσβεσης καθ΄ όλη τη διάρκεια 
ψεκασμού, φροντίζει ένας μειωτήρας πίεσης. Με τον τρόπο αυτό 
εξασφαλίζεται το σταθερό μήκος εκτόξευσης. Το ακροφύσιο ψεκασμού 
πολλαπλών εφαρμογών παράγει μία ιδιαίτερα αποτελεσματική δέσμη 
ψεκασμού για την κατάσβεση. 

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα
  Με προστασία από παγετό – δυνατότητα χρήσης έως τους -30 °C
  Αντιδιαβρωτική προστασία και ασφάλεια – 100 % ελεγμένο σε 

πίεση δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα, με πρόσθετη εξωτερική 
πλαστική επίχριση για την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα
  Απλός χειρισμός – Μέσω του αυλού πυρόσβεσης μπορεί να 

διακοπεί η δέσμη του μέσου πυρόσβεσης 
  Ασφαλής τεχνολογία αναγόμωσης – Το δοχείο μέσου πυρόσβεσης 

βρίσκεται υπό πίεση μόνο κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης 
  Άζωτο ως προωθητικό αέριο – μικρότερη εξάρτηση από τη 

θερμοκρασία σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα
  Δυνατότητα χρήσης και σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – για την 

πυρόσβεση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έως 1000 V σε απόσταση 
ασφαλείας 1 μέτρου
  Απλή συντήρηση – χάρη στο μεγάλο άνοιγμα του δοχείου και το 

έτοιμο μείγμα πυρόσβεσης
  Μεγάλη διάρκεια ζωής – στιβαρή κατασκευή και δοχείο από 

ανοξείδωτο χάλυβα

Παραδείγματα εφαρμογών
  Κατάσβεση για πυρκαγιές της κατηγορίας πυρκαγιών A καθώς και 

μικρότερες πυρκαγιές τις κατηγορίας B, και σε περιοχές όπου υπάρχει 
κίνδυνος παγετού

  Βιομηχανία κατασκευής και επεξεργασίας 

  Συνεργεία συναρμολόγησης, ειδικά εάν διαθέτουν μικρά οχήματα 
μεταφοράς φορτίων (KLT)

  Συνεργεία επισκευών

  Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων

  Κατασκευή και αποθήκευση ελαστικών

  Κατασκευή και επεξεργασία πλαστικών

  Χώροι διαχείρισης απορριμμάτων (και για μεικτά απορρίμματα)

  Επιχειρήσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων

  Καταστροφείς

  Τσιμεντοβιομηχανίες

  Μονάδες κατασκευής και αποθήκευσης μπαταριών καθώς και 
σταθμοί φόρτισης

  Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

  Κατασκευή γυαλιού

  Συνεργεία

  Πρατήρια καυσίμων 

  Αεροδρόμια

  Σταθμοί ελέγχου και εγκαταστάσεις δοκιμών

Σημείωση: Η έκδοση του παρόντος εντύπου στη γερμανική γλώσσα είναι η επίσημη ισχύουσα έκδοση. Σε περίπτωση μετάφρασης του παρόντος εντύπου σε άλλη γλώσσα, η 
γερμανική έκδοση κατέχει προτεραιότητα έναντι της μετάφρασης, εάν υπάρξουν διαφορές μεταξύ της γερμανικής και της μετάφρασής της.



Ο ειδικός σας στην πυροπροστασία:

WA 50 F-500 2% -30/ 60°C

Ποσότητα πλήρωσης (l) 50

Μέσο πυρόσβεσης F-500 PREMIX 2% -30°C 

Ταξινόμηση A

Μονάδες μέσου πυρόσβεσης -

Θερμοκρασία (°C) -30 / +60

Βάρος (kg) 88

Πλάτος (mm) 467

Βάθος (mm) 520

Ύψος (mm) 980

Διάρκεια ψεκασμού (δευτερόλεπτα) 110

Πρόσθετος εξοπλισμός (προαιρετικά) Πλαστική επίχριση (διάφανη), πλαστική επίχριση (κόκκινη)

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

Τεχνικά στοιχεία

Η επωνυμία NEURUPPIN και άλλες ονομασίες προϊόντων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο, αποτελούν επωνυμίες μάρκας ή/και σήματα κατατεθέντα. 
Απαγορεύεται αυστηρά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση.


