TECHNICKÝ LIST

FLN
Mrazuvzdorný
pěnový hasicí přístroj
Popis
Mrazuvzdorné pěnové hasicí přístroje S 6 / 9 SKF-1 jsou
hasicí přístroje pro opětovné plnění s tlakovými patronami.
Aktivace hasicích přístrojů se provádí stisknutím úderového
ventilu.
Ocelové nádoby 100% podrobené tlakové zkoušce jsou vystaveny
tlaku jen v případě použití. Jako hnací plyn slouží oxid uhelnatý.
Pomocí hadice a trysky lze docílit postřikovacího paprsku
a dávkovaně ho směřovat na ohnisko požáru. Hasicí prostředek
sestává z hotového smíchaného roztoku NEUFOAM FO, který lze
použít v teplotním rozsahu od –30 °C do +60 °C.
Nástěnné držáky jsou součástí dodávky. Ochranné kryty a další
doprovodné vybavení (např. označení) jsou k dispozici na
vyžádání v různých variantách.

E001227

n Namíchaný roztok jako hasicí prostředek usnadňuje servis

n Stabilní jednodílná tryska
n Bez omezení viditelnosti při hašení
n Splňuje předpisy DIN EN 3 pro použitelnost proti elektrickým

Příklady použití
n Hašení požáru materiálů nejrůznějšího druhu ve třídách

požáru A a B

n Sklady pevných a kapalných látek také venku
n Úložné prostory

zařízením (do 1000 V, minimální vzdálenost 1 m)

n Osvědčená a bezpečná technologie plnění s úderovým tlačítkem

a pistolí

n Hasicí přístroj s integrovanou funkcí odlehčení tlaku
n Hasicí pistole zajišťuje vždy možnost odstavení a dávkování

paprsku hasicího prostředku

n Haly pro vozidla a garáže (vytápěné nebo nevytápěné)

n Jednoduchá a bezpečná obsluha

n Čluny, karavany

n Elevační úhel 4 m až 6 m

n Silniční a železniční doprava

n Výrazně prodloužené doby hašení poskytují nezkušeným

n Venkovní prodejní prostory
n Průmyslové provozy (zpracování, montáž, opravy)
n Řemeslné a obchodní činnosti
n Stavba silnic, stavební stroje, zejména venku
n Likvidace odpadu, sběrny odpadu, drtiče
n Chaty, zahradní domky
n Domácnosti

Zvláštní výhody
n Zvýšený hasicí výkon pro 6l a 9l modely

uživatelům větší bezpečnost

n 100% tlaková zkouška každé nádoby
n Vnitřní a vnější strana nádoby je potažena plastovou hmotou
n Snadná údržba (opakující se součásti a nádoba s velkým servis-

ním otvorem)

n K dispozici náhradní náplně v různých baleních
n Včetně nástěnného držáku
n Sériové plastové kroužky
n Certifikace hasicího přístroje podle DIN EN 3, směrnice

o tlakových zařízeních 97/23/ES (označení CE) a směrnice
o lodních vybaveních 96/98/ES (kormidelní kolo)

n 6 LE pro S 6 SKF-1 a 9 LE pro S 9 SKF-1
n Velký teplotní rozsah od –30 °C do + 60 °C
n Výrazně zlepšená ochrana životního prostředí díky použití hasicí

pěny na bázi telomerů C6 s krátkým řetězcem

Poznámka: Oficiální verze je v německém jazyce. Pokud je tento dokument přeložen do jiného než německého jazyka a je-li v přeloženém dokumentu nesoulad s
oficiální německou verzí, pak je rozhodující oficiální německá verze.
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Technické údaje

Č. výrobku
Rating

S 6 SKF-1

S 9 SKF-1

018295

018311

21 A/ 144 B

27 A / 183 B

Hasicí prostředek

Neufoam FO

Hasicí jednotky

6 HJ

9 HJ

Vestavná výška

550 mm

515 mm

Vestavná šířka

275 mm

310 mm

11 kg

11,5 kg

40 s

55 s

Hmotnost (s náplní)
Doba hašení cca
Teplotní rozsah

–30 ºC až +60 ºC

Kroužek (plast)

Sériově

Certifikáty pro hasicí přístroje

EN3 / CE (PED) / MED

Technické změny vyhrazeny

neuruppin a další názvy výrobků uvedené v tomto dokumentu jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky. Neoprávněné
použití je přísně zakázáno.

Váš prodejce hasební techniky

