TEKNISET TIEDOT

Rasvapalosammutin
(painesammutin)
F2L
F6L
F9L
Kuvaus
Sammuttaa luotettavasti rasva- ja ruokaöljypalot.
Kun rasva tai ruokaöljy (paloluokka F) syttyy palamaan,
sopiva sammute on kaiken A ja O palon luotettavassa
sammuttamisessa. Sarjaan F 2/6/9 L kuuluvat NEURUPPINrasvapalosammuttimet tukahduttavat liekit luotettavasti
Neufrol M -sammutteella ja estävät rasvaräjähdykset sekä
jälkisyttymisen kemiallisten reaktioiden seurauksena. Saksassa
valmistetut korkealaatuiset sammuttimet sisältävät 2, 6 tai 9
litraa sammutetta. Ne soveltuvat kaikkiin elinkeinotoiminnan
ja yksityisiin tiloihin, joissa käsitellään rasvoja ja öljyjä.
Suihkun kesto jopa 48 sekuntia
NEURUPPIN-rasvapalosammuttimet ovat hätätilanteessa
helppokäyttöisiä myös kokemattomille käyttäjille. Suihkun
kesto on jopa 48 sekuntia 9 litran mallissa. Erikoisvalmisteinen
pyörresuutin huolehtii optimaalisesta sammutteen
jakautumisesta.

Käyttökohteet
 Paloluokan F ja A palojen sammuttaminen
 Ravintolat
 Kanttiinit
 Pikaruokaravintolat
 Hotellit
 Baarit
 Leipomot
 Laboratoriot
 Kotitaloudet

Erityisedut
 Suuri sammutusteho saa aikaan turvareservejä
 Jopa viiden metrin sammutusetäisyys varmistaa korkean
turvallisuustason myös kokemattomille käyttäjille
 Erikoisvalmisteinen kierresuutin – optimaalinen sammutteen
jakautuminen ja pisarakoko
 Vastaa standardia EN 3-7 – soveltuu rasva- ja
ruokaöljypalojen turvalliseen sammuttamiseen
 Ei sähkövaaroja – turvallisuus varmistettu käyttötesteillä
jännitteisissä laitteissa (1000 voltin jännitteeseen asti
vähintään metrin etäisyydellä)
 Turvallinen toimitus tehtaalta – jokaisen säiliön
100-prosenttinen painetarkastus
 Toimintavalmius luettavissa painemittarista –
vakiovarusteluun kuuluvasta painemittarista näkyvä säiliön
paine suojaa huomaamattomalta painehäviöltä esimerkiksi
aikaisemman käytön, huollon laiminlyönnin tai ilkivallan
seurauksena
 Korroosiosuojaus – terässäiliössä korkealaatuinen punainen
jauhepinnoite (ei sisällä triglysidyyli-isosyanuraattia, TGIC)
sekä kahteen kertaan laatutarkastettu 1 mm:n paksuinen
PE-sisäpinnoite
 Pyörillä varustettu malli saatavana – sammutteen määrä
50 litraa
 Teräksinen venttiilin kahva – saatavana lisävarusteena
 Seinä- ja kuorma-autoteline sekä muovinen pohjarengas –
saatavana lisävarusteena

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.

FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH | Martin-Ebell-Straße 4 | D-16816 Neuruppin | Puh. +49 (0)3391 6890
www.fln-neuruppin.de | © 2022 Johnson Controls. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tässä esitetyt tekniset ja muut tiedot ovat
olleet voimassa asiakirjan julkaisuhetkellä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. | Lomake nro N-2021025-00

Tekniset tiedot

F2L

Täyttömäärä (l):

F6L

2

6

9

Neufrol M

Sammute:
Luokka:

F9L

5A 40 F

13A 75F

27A 75 F

0 / +60

Lämpötila (°C):
Paino (kg):

3,9

11

14

Leveys (mm):

140

225

240

Korkeus (mm):

390

560

540

Suihkun kesto (s):

19,5

33

48

4

5

5

Sammutusetäisyys (m):
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja rekisteröityjä tuotemerkkejä.

Palontorjunnan asiantuntija:

