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F-500 ikke-trykksatt 
brannslokker (med hjul) 
WA 50 F-500 2% -30/ 60°C 
frostbeskyttet 

Beskrivelse 
Sterk og utholdende mot store branner i frostutsatte områder
I frostutsatte områder der det er fare for at større mengder 
f.eks. litium-ion-batterier, gummidekk eller plast kan begynne 
å brenne, er den frostbeskyttede slokkeren NEURUPPIN WA 
50 F-500 med hjul rett valg. Slokkebeholderen er fylt 50 l 
vann og det svært effektive fluorfrie tilsetningsstoffet F-500 
PREMIX 2 % -30 °C til grundig slokking. Dette gjøres ved hjelp 
av den 5 m lange slangen (alternativt 10 m) og kan vare i 
hele 110 sekunder. Med F-500 blir brennbare stoffer og gasser 
innkapslet og kvalt. I tillegg demper slokkemiddelet varmen 
raskt og reduserer vannets overflatespenning.  

Tysk kvalitet, laget av rustfritt stål

Det robuste apparatet som er «Made in Germany» har en 
lang levetid ettersom beholderen er laget av rustfritt stål (R) – 
korrosjon er sjanseløs, både på ut- og innsiden.    

Mobil, veltesikker og med utmerkede sprøyteegenskaper

Takket være sine tre hjul kan den frostbeskyttede NEURUPPIN 
WA 50 F-500 beveges og manøvreres enkelt. Selv om 
du trekker hardt i slangen er faren for at apparatet velter 
svært lav. En spesiell trykkreduksjon sørger for konstant 
slokkemiddeltrykk gjennom hele slokkeprosessen. Dette 
sikrer at kastelengden forblir den samme. Flerfunksjonsdysen 
oppnår en svært effektiv slokkestråle. 

Særlige fordeler
  Frostbeskyttet – klar til bruk ned til -30 °C

  Korrosjonsbeskyttet og sikkert – 100 % trykktestet beholder 
av rustfritt stål, på utsiden i tillegg med plastbelegg som 
tåler vær og vind

  Enkel betjening – slokkemiddelstrålen kan avbrytes med 
slokkepistolen 

  Sikker trykksetting – slokkemiddelbeholderen blir bare 
trykksatt når den er i bruk 

  Nitrogen som drivmiddel – mindre avhengig av 
temperaturen enn karbondioksid

  Kan også brukes på elektronikk – til slokking i elektriske 
anlegg opptil 1000 V ved 1 m sikkerhetsavstand

  Enkelt vedlikehold – takket være stor beholderåpning og 
ferdigblandet løsning

  Lang levetid – robust konstruksjon og beholder av rustfritt 
stål

Eksempler på bruk
  Brannbekjempelse for brannklassene A og B, selv i 
frostutsatte områder

  Produksjon og bearbeiding 

  Monteringsbedrifter, spesielt med eurokasser (KLT)

   Reparasjonsverksteder

  Bilforhandlere

  Dekkproduksjon og -lager

  Plastproduksjon og -behandling

  Lager (også for blandet avfall)

  Gjenvinnings- og avfallsbedrifter

  Bilopphuggerier

  Sementfabrikker

   Batteriproduksjon, -lagring og -ladestasjoner

  Solenergianlegg

  Glassproduksjon

  Garasjer

  Bensinstasjoner 

  Flyplasser

  Teststasjoner

Merknad: Den Engelske utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den 
Engelske utgaven og den oversatte, vil den Engelske være førende.



Din fagforhandler innen brannvern:

WA 50 F-500 2% -30/ 60°C

Fyllemengde (l) 50

Slokkemiddel F-500 PREMIX 2 % -30°C 

Klassifisering A

Slokkemiddelenheter -

Temperatur (°C) -30 / +60

Vekt (kg) 88

Bredde (mm) 467

Dybde (mm) 520

Høyde (mm) 980

Tømmetid (s) 110

Tilleggsutstyr (alternativt) Plasttrekk (gjennomsiktig), plasttrekk (rødt)

Det tas forbehold om tekniske endringer

Tekniske data

NEURUPPIN og andre produktnavn som er oppført i dette dokumentet er varemerker og registrerte varemerker. Uautorisert bruk er forbudt.


