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Plniteľný hasiaci prístroj F-500 
(pojazdný) 
WA 50 F-500 2 % -30/60 °C, 
mrazuvzdorný 

Opis 
Výkonný a odolný aj pri veľkom požiarnom zaťažení v mrazom 
ohrozených oblastiach
Pojazdný mrazuvzdorný hasiaci prístroj WA 50 F-500 značky 
NEURUPPIN je tým správnym riešením v mrazom ohrozených 
oblastiach, kde hrozí nebezpečenstvo vznietenia veľkého množstva 
napr. lítium-iónových batérií, gumových pneumatík alebo plastov. 
Nádoba s hasiacim prostriedkom obsahuje 50 l vody a vysoko 
účinnú prísadu bez fluóru F-500 PREMIX 2 % -30 °C na účinné 
uhasenie požiaru. To je možné vďaka 5-metrovej (prípadne voliteľne 
10-metrovej) hadici a samotné hasenie trvá do 110 sekúnd. Vďaka 
prísade F-500 je možné prudko zraziť plamene a zapuzdriť horiacu 
látku a horľavé plyny. Toto hasivo umožňuje aj rýchlejšie zníženie tepla 
a zníženie povrchového napätia vody.  

Špičková nemecká kvalita, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele

Nádoba je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele (R) tak, aby bola zaručená 
dlhá životnosť robustného prístroja „made in Germany" – korózia 
vonkajších i vnútorných plôch nebude mať žiadnu šancu.    

Obratný, vysoká stabilita, vynikajúce rozprašovacie vlastnosti

Vďaka trom kolieskam je mrazuvzdorný hasiaci prístroj WA 50 F-500 
značky NEURUPPIN ľahko premiestniteľný a manévrovateľný. Riziko 
prevrátenia prístroja aj pri silnom ťahaní za hadicu je nízke. Konštantný 
tlak hasiaceho prostriedku počas celej doby hasenia zaisťuje redukčný 
ventil. Týmto spôsobom je zabezpečený aj konštantný dosah. Zatiaľčo 
viacúčelová dýza vytvára vysoko účinný hasiaci prúd. 

Zvláštne prednosti
  Mrazuvzdorný – použiteľný pri teplote do -30 °C

  Chránený proti korózii a bezpečný – nádoba z nehrdzavejúcej 
ocele bola podrobená tlakovým skúškam v 100%-nom rozsahu, 
vonkajšia plastová povrchová úprava je odolná voči poveternostným 
vplyvom

  Jednoduchá obsluha – rozprašovanie hasiaceho prostriedku je 
možné prerušiť pomocou hasiacej pištole 

  Bezpečná technológia plnenia – nádoba s hasiacim prostriedkom 
sa natlakuje len v prípade použitia 

  Hnacím prostriedkom je dusík – nižšia závislosť od teploty 
v porovnaní s oxidom uhličitým

  Použiteľný aj na hasenie elektrických zariadení – na hasenie 
elektrických zariadení do 1000 V, z bezpečnej vzdialenosti 1 m

  Jednoduchá údržba – vďaka veľkému otvoru nádoby 
a namiešanému roztoku

  Dlhá životnosť – robustná konštrukcia a nádoba z nehrdzavejúcej 
ocele

Príklady použitia
  Hasenie požiarov triedy A a menších požiarov triedy B, dokonca aj 

v mrazom ohrozených oblastiach

  Výrobný a spracovateľský priemysel 

  Montážne prevádzky, najmä s Euro prepravkami

  Opravárenské dielne

  Autosalóny

  Výroba a skladovanie pneumatík

  Výroba a spracovanie plastov

  Sklady (aj na zmiešaný odpad)

  Prevádzky na likvidáciu a recykláciu odpadov

  Skartovacie stroje

  Cementárne

  Výroba batérií, skladovanie batérií, nabíjacie stanice batérií

  Fotovoltaické systémy

  Sklenárstvo

  Garáže

  Čerpacie stanice 

  Letiská

  Skúšobné lavice a skúšobné zariadenia

Poznámka: Za záväznú sa považuje nemecká verzia tohto dokumentu. Ak je tento dokument preložený do iného jazyka, v prípade nezrovnalosti medzi nemeckou verziou 
a prekladom platí nemecká verzia.



Váš špecializovaný predajca prostriedkov na 
protipožiarnu ochranu:

WA 50 F-500 2 % -30/60 °C

Objem hasiacej náplne (l) 50

Hasiaci prostriedok F-500 PREMIX 2 % -30 °C 

Hasiaca schopnosť A

Hasiace jednotky -

Teplota (°C) -30 / +60

Hmotnosť (kg) 88

Šírka (mm) 467

Hĺbka (mm) 520

Výška (mm) 980

Doba hasenia (s) 110

Zvláštne príslušenstvo (voliteľné) Plastový povlak (priehľadný), plastový povlak (červený)

Technické zmeny vyhradené.

Technické údaje

NEURUPPIN a iné názvy výrobkov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú ochranné známky a registrované ochranné známky. Akékoľvek neoprávnené použitie je 
zakázané.


