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F-500 laddningssläckare (mobil) 
WA 50 F-500 2 % -30/60 °C 
frostskyddad 

Beskrivning 
Kraftfull och hållbar mot stora brandbelastningar i områden 
med frostrisk
Den mobila NEURUPPIN WA 50 F-500 frostskyddade släckaren 
är i sin rätta miljö där det finns risk för att stora mängder 
av till exempel litiumjonbatterier, gummidäck eller plast 
börjar brinna i frostutsatta områden. Släckmedelsbehållaren 
innehåller 50 l vatten och den högeffektiva, fluorfria 
tillsatsen F-500 PREMIX 2 % -30 °C garanterar en effektiv 
släckningsinsats. Denna görs med den 5 m långa slangen 
(tillval 10 m) och kan vara i upp till 110 sekunder. Med F-500 
inkapslas och kvävs bränslet och de brännbara gaserna. 
Dessutom reducerar släckmedlet snabbt värmen och minskar 
vattnets ytspänning.  

Tysk kvalitet, tillverkad av rostfritt stål

Behållaren är tillverkad i rostfritt stål (R) – vilket eliminerar 
korrosion från insidan eller utsidan – för en lång livslängd hos 
den robusta släckaren ”Made in Germany”.    

Manövrerbar, stabil och utmärkta sprutegenskaper

Tack vare sina tre hjul kan NEURUPPIN WA 50 F-500 flyttas 
och manövreras mycket enkelt, samtidigt som den är 
skyddad mot frost. Även om du drar hårt i slangen är det 
liten risk att släckaren välter. En speciell tryckreducerare 
säkerställer att släckmedlets tryck förblir konstant under hela 
sprutningen. Detta garanterar ett konstant sprutavstånd. 
Multifunktionsmunstycket skapar en mycket effektiv 
vattenstråle. 

Speciella fördelar
  Frostskyddad – kan användas ned till -30 °C

  Korrosionsskyddad och – 100 % trycktestad behållare i 
rostfritt stål, med en extra väderbeständig plastbeläggning 
på utsidan

  Enkel hantering – strålen med släckmedel kan avbrytas med 
släckpistolen 

  Säker laddningsteknik – släckmedelbehållaren är endast 
under tryck när den används 

  Kväve som drivmedel – mindre temperaturpåverkan än med 
koldioxid

   Kan även användas mot el – för släckning av elsystem upp 
till 1 000 V på ett säkerhetsavstånd av 1 m

  Enkelt underhåll – tack vare den stora behållaröppningen 
och färdigblandad lösning

  Lång livslängd – robust struktur och behållare av rostfritt 
stål

Användningsexempel
   Brandbekämpning för brandklass A och låg B, även i 
områden med frostrisk

  Tillverknings- och bearbetningsindustri 

  Monteringsföretag, särskilt med eurolådor

  Reparationsverkstäder

  Bilhandlare

  Däcktillverkning och -förvaring

  Plasttillverkning och -bearbetning

  Förvaring (även av blandat avfall)

   Återvinnings- och avfallshanteringsföretag

  Finfördelare

  Cementverk

  Batteritillverkning, -lagring och laddstationer

  Solcellsanläggningar

  Glastillverkning

  Garage

  Tankplatser 

  Flygplatser

  Testbänkar och testanläggningar

Anmärkning: Den engelska språkversionen av detta dokument är den officiella versionen. Om detta dokument översätts till ett annat språk än engelska och 
det föreligger en diskrepans mellan den engelska språkversionen och översättningen, så gäller den engelska språkversionen.



Din brandskyddsspecialist:

WA 50 F-500 2 % -30/ 60 °C

Fyllningsvolym (l) 50

Släckmedel F-500 PREMIX 2 % -30 °C 

Klassificering A

Släckningsmedelenheter –

Temperatur (°C) -30/+60

Vikt (kg) 88

Bredd (mm) 467

Djup (mm) 520

Höjd (mm) 980

Spruttid (s) 110

Ytterligare utrustning (tillval) Plastbeläggning (transparent), plastbeläggning (röd)

Tekniska ändringar förbehålles

Tekniska data

NEURUPPIN och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och registrerade varumärken. Felaktig användning är strängt 
förbjuden.


