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Fettbrannslokker (trykksatt)
F 2 L
F 6 L
F 9 L

Beskrivelse

Sikker slokking av brann i matfett og matolje
Hvis matfett eller matoljer begynner å brenne (brannklasse F),  
er et egnet slokkemiddel helt avgjørende for sikker 
brannbekjempelse. Fettbrannslokkeren i serien F 2/6/9 L 
fra NEURUPPIN kveler flammene pålitelig med Neufrol M 
og forhindrer fetteksplosjoner samt ny antennelse grunnet 
kjemiske reaksjoner. De høyverdige slokkeappratene (“Made 
in Germany”) med valgbart slokkemiddelvolum på 2, 6 eller 
9 liter egner seg for alle kommersielle og private steder hvor 
matfett og matolje oppvarmes.

Tømmetid opptil 48 sekunder

Fettbrannslokkerne fra NEURUPPIN er også logiske og 
enkle å bruke for uøvde brukere i en nødsituasjon. 9-liters 
modellen gir en slokketid på opptil 48 sekunder. Den spesielle 
virveldysen fordeler slokkemiddelet optimalt.

Bruksområder
  Brannbekjempelse for brannklasse F samt A

  Restauranter

  Kantiner

  Hurtigmatrestauranter 

  Hoteller

  Gatekjøkken

  Bakerier

  Laboratorier

  Husholdninger

Særlige fordeler
  Stor slokkeeffekt  – skaper sikkerhetsreserver

  Stor kastelengde – opptil 5 m for høy sikkerhet, også for 
uøvde brukere

  Spesiell virveldyse – for optimal fordeling av slukkemiddel 
og dråpestørrelse

  Tilsvarer EN 3-7 – egnet for sikker slokking av matfett- og 
matoljebrann

  Ingen elektrisk fare – stor sikkerhet grunnet brukertester på 
spenningsførende anlegg (opptil 1000 V ved en avstand på 
minst 1 m)

  Sikker fra fabrikken – 100 %-trykktest på hver beholder

  Avlesbar bruksevne – standardmanometer viser beholderens 
innvendige trykk og gir dermed beskyttelse mot ubemerket 
trykktap, f.eks. på grunn av tidligere bruk, mangel på 
vedlikehold eller sabotasje

  Inkludert korrosjonsbeskyttelse – stålbeholder med 
høyverdig, rød pulverlakkering (TGCI-fri) og et ekstra, 
dobbelt kvalitetstestet innvendig PE-belegg med en tykkelse 
på 1 mm

  Kjørbar modell tilgjengelig – med 50 l slokkemiddel  

  Ventilhåndtak av rustfritt stål – tilgjengelig etter valg

  Vegg- og bilholder samt fotring i plast – tilgjengelig etter 
valg

Merknad: Den tyske versjonen av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dette dokumentet oversettes til et annet språk og det fastslås et avvik 
mellom den tyske og den oversatte versjonen, er det den tyske versjonen som gjelder.



Forhandler:

F 2 L F 6 L F 9 L

Fyllmengde (l): 2 6 9

Slokkemiddel: Neufrol M

Klassifisering: 5A 40 F 13A 75F 27A 75 F

Temperatur (°C): 0 / +60

Vekt (kg): 3,9 11 14

Bredde (mm): 140 225 240

Høyde (mm): 390 560 540

Tømmetid (s): 19,5 33 48

Kastelengde (m): 4 5 5

Det tas forbehold om tekniske endringer

Tekniske data

NEURUPPIN og andre produktnavn som er oppført i dette dokumentet, er varemerker og registrerte varemerker. 


