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Polnilni gasilniki F-500 
(prevozni) 
WA 50 F-500 2% -30/ 60°C z 
zaščito pred zmrzaljo 

Opis 
Zmogljivi in vztrajni za velike požarne obremenitve v območjih z 
možnostjo zmrzali
Kjer v območjih z možnostjo zmrzali obstaja nevarnost, da se vname 
večja količina na primer litij-ionskih baterij, gumijastih pnevmatik ali 
plastike, je pred zmrzaljo zaščiten, prevozni gasilnik NEURUPPIN WA 50 
F-500 prava izbira. V posodi za gasilno sredstvo se nahaja 50 l vode ter 
visoko učinkovit aditiv brez fluora F-500 PREMIX 2% -30°C za učinkovito 
gašenje. Gašenje se izvaja s 5 m dolgo cevjo (lahko tudi 10 m) in lahko 
traja do 110 s. Aditiv F-500 izolira in zaduši goriva in vnetljive pline. 
Gasilno sredstvo poleg tega hitro zmanjša toploto in zniža površinsko 
napetost vode.  

Nemška kakovost, izdelana iz nerjavnega jekla

Za dolgo življenjsko dobo robustnega aparata „Made in Germany“ je 
posoda izdelana iz nerjavnega jekla (R) – zato ni nobene možnosti za 
nastanek korozije od znotraj ali zunaj.    

Okretno, stabilno in odlične brizgalne lastnosti

S svojimi tremi kolesi se lahko pred zmrzaljo zaščiten aparat 
NEURUPPIN WA 50 F-500 izredno lahko premika in manevrira. Celo pri 
močnih potegih za cev je nevarnost za prevračanje aparata majhna. 
Poseben regulator tlaka zagotavlja konstanten tlak gasilnega sredstva 
med celotnim časom brizganja. Tako je zagotovljen enakomeren 
domet curka. Večnamenska šoba pri tem ustvarja izredno učinkovit 
curek za gašenje. 

Posebne prednosti
  Zaščita pred zmrzaljo – možna uporaba do -30 °C

  Zaščita pred korozijo in varnost – 100 % tlačno preizkušena 
posoda iz nerjavnega jekla, na zunanji strani ima dodatno plastično 
prevleko za odpornost na vremenske vplive

  Enostavna uporaba – z ročnikom za gašenje lahko prekinete curek 
gasilnega sredstva 

  Varna tehnologija polnjenja – posoda za gasilno sredstvo je pod 
tlakom samo med uporabo 

   Dušik kot potisni plin – manjša temperaturna odvisnost kot pri 
ogljikovem dioksidu

  Uporablja se lahko tudi za električno napeljavo – za gašenje 
električne napeljave z napetostmi do 1000 V pri varnostni razdalji 
1 m

   Enostavno vzdrževanje – skozi veliko odprtino v posodi in 
s pripravljeno raztopino

  Dolga življenjska doba – robustna izvedba in posoda iz nerjavnega 
jekla

Primeri uporabe
  Gašenje požarov za požarni razred A ter nizki razred B, tudi v 

območjih z možnostjo zmrzali

  Proizvodna in predelovalna industrija 

   Monterji predvsem s škatlami za majhne predmete

  Servisne delavnice

  Trgovine z avtomobili

  Proizvodnja in skladiščenje pnevmatik

   Proizvodnja in predelava plastike

  Skladišče (tudi za mešane odpadke)

  Družbe za recikliranje in ravnanje z odpadki

  Drobilniki

  Cementarne

  Proizvodnja in skladiščenje akumulatorjev ter postaje za polnjenje 
akumulatorjev

  Fotonapetostni sistemi

  Proizvodnja stekla

  Garaže

  Bencinske črpalke 

  Letališča

  Preizkuševališča in oprema za testiranje

Opozorilo: Nemška verzija tega dokumenta je uradna verzija. Ko je ta dokument preveden v drug jezik in je ugotovljeno odstopanje med nemško verzijo in prevodom, ima 
prednost nemška verzija.



Vaš zastopnik za požarno varnost:

WA 50 F-500 2% -30/ 60°C

Količina polnjenja (l) 50

Gasilno sredstvo F-500 PREMIX 2 % -30°C 

Razred A

Enote gasilnega sredstva -

Temperatura (°C) -30/+60

Teža (kg) 88

Širina (mm) 467

Globina (mm) 520

Višina (mm) 980

Čas brizganja (s) 110

Dodatna oprema (opcija) Plastična prevleka (prozorna), plastična prevleka (rdeča)

Pridržane pravice do tehničnih sprememb

Tehnični podatki

NEURUPPIN in druga imena izdelkov, ki so navedena v tem dokumentu, so blagovne znamke in registrirane blagovne znamke. Nepooblaščena uporaba je 
prepovedana.


