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Patruunakäyttöinen F-500-
sammutin (pyörillä kulkeva) 
WA 50 F-500 2% -30/ 60°C 
jäätymissuojattu 

Kuvaus 
Voimakas ja pitkäkestoinen sammutussuihku suurille 
palokuormille jäätymiselle altistuvilla alueilla
Kun jäätymiselle altistuvilla alueilla on vaara, että suuri määrä 
esimerkiksi litiumioniakkuja, kumirenkaita tai muovia voi 
syttyä palamaan, jäätymissuojatut NEURUPPIN WA 50 F-500 
-sammuttimet ovat oikea ratkaisu. Sammutesäiliö sisältää 
50 litraa vettä sekä tehokasta, fluoritonta F-500 PREMIX 2% 
-30°C -lisäainetta tehokkaaseen sammutustyöhön. Sammutus 
tehdään 5 metrin letkulla (lisävaruste 10 m), ja suihkutusaika 
on jopa 110 sekuntia. F-500 kapseloi ja tukahduttaa palavat 
aineet ja kaasut. Lisäksi sammute alentaa lämpöä nopeasti ja 
pienentää veden pintajännitystä.  

Saksalaista laatua, valmistettu teräksestä

Saksassa valmistetun vankkarakenteisen laitteen 
pitkäikäisyyden takana on ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu säiliö – sisä- tai ulkopuoliselle syöpymiselle ei ole 
mahdollisuutta.    

Kätevä käyttää, kaatumisturvallinen ja erinomaiset 
suihkutusominaisuudet

Kolmen pyöränsä ansiosta jäätymissuojattua NEURUPPIN 
WA 50 F-500 -sammutinta on helppo siirtää ja käsitellä. 
Kaatumisen vaara on pieni, vaikka letkusta vedettäisiin 
voimakkaasti. Erityinen paineenalennin huolehtii vakiona 
pysyvästä sammutteen paineesta koko suihkun keston ajan. 
Näin sammutusetäisyys pysyy samana. Monitoimisuutin saa 
aikaan erittäin tehokkaasti sammuttavan suihkun. 

Erityisedut
  Jäätymissuojattu – voidaan käyttää jopa -30 °C:ssa

  Korroosiosuojattu ja turvallinen – 100-prosenttisesti 
painetestattu terässäiliö, ulkopuolella lisäksi säänkestävä 
muovipinnoite

  Helppokäyttöinen – sammutesuihkun voi katkaista 
sammutuspistoolista 

  Turvallinen patruunatekniikka – sammutesäiliö toimii vain 
paineen alaisena 

  Ponnekaasuna käytetään typpeä – vähemmän riippuvainen 
lämpötilasta kuin hiilidioksidi

  Voidaan käyttää myös sähköpaloihin – sähkölaitteiden 
sammutus 1000 volttiin saakka yhden metrin 
turvaetäisyydellä

  Helppo huoltaa – suuri säiliön aukko ja valmiiksi sekoitettu 
neste

  Pitkäikäinen – luja rakenne ja terässäiliö

Käyttöesimerkkejä
  Paloluokan A ja pienten paloluokan B palojen sammutus 
myös jäätymiselle altistuvilla alueilla

  Valmistus- ja jatkojalostusteollisuus 

  Asennusyritykset, varsinkin muovisia kuljetuslaatikoita 
käyttävät

  Korjaamot

  Autohallit

  Renkaiden valmistus ja varastointi

  Muovin valmistus ja jatkokäsittely

  Varastot (myös sekajätteet)

  Kierrätys- ja jätehuoltoyritykset

  Silppurit

  Sementtitehtaat

  Akkujen valmistus, varastointi ja latausasemat

  Aurinkoenergialaitteistot

  Lasinvalmistus

  Autohallit

  Huoltoasemat 

  Lentokentät

  Koestuspenkit ja testauslaitteet

Huomautus: Tämän asiakirjan saksankielinen versio on virallinen versio. Jos tämä asiakirja käännetään jollekin toiselle kielelle ja saksankielisen version ja 
käännöksen välillä on eroavuuksia, saksankielinen versio katsotaan päteväksi.



Palontorjunnan asiantuntija

WA 50 F-500 2% -30/ 60°C

Täyttömäärä (l) 50

Sammute F-500 PREMIX 2 % -30°C 

Luokka A

Sammuteyksiköt, LE –

Lämpötila (°C) -30 / +60

Paino (kg) 88

Leveys (mm) 467

Syvyys (mm) 520

Korkeus (mm) 980

Suihkun kesto (s) 110

Lisävarusteet Muovipinnoite (läpinäkyvä), muovipinnoite (punainen)

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

Tekniset tiedot

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


