DATABLAD

Frostskyddade Skumsläckare
S 6 SKF-1
S 9 SKF-1
Beskrivning
Den frostskyddade skumsläckaren S 6 / 9 SKF-1 är
en brandsläckare med intern drivgasbehållare. Aktivering
av brandsläckaren sker genom att man slår på
aktiveringsknappen.
Stålbehållarna som är trycktestade till 100%, trycksätts först
när de används. Som drivgas använder vi koldioxid.
Rikta slangen mot branden och anpassa strålen med det
justerbara munstycket. Släckmedlet är en färdigblandad
lösning av NEUFOAM FO, som kan användas i
temperaturområdet mellan -30°C och 60°C.
Släckaren levereras med ett väggfäste. Skåp och annan
tillhörande utrustning (exempelvis skyltar) i olika varianter
finns tillgängliga på förfrågan.

Användningsexempel
n Bekämpning av brand i olika material i bränder klasserna A

och B
n Upplag av fast eller flytande material, även utomhus
n Lagerlokaler
n Fordonshallar och garage (uppvärmda eller ej)

E001227

n Servicen underlättas av att släckmedlet levereras

färdigblandat
n Stabilt munstycke
n Sikten begränsas inte vid användning
n Uppfyller kraven i DIN EN 3 för användning i elektriska

anläggningar (upp till 1000 V, minimiavstånd 1 m)
n Utprövad och säker tömningsteknik med knopp och

pistolgrepp
n Pistolgrepp med integrerad tryckavlastningsfunktion
n Pistolgreppet används för reglering och dosering av

släckmedlet i alla skeden av släckningen

n Båtar, husvagnar

n Enkelt och säkert handhavande

n Transport på vägar och räls

n Räckvidd 4 m till 6 m

n Butiker, även utomhus

n Lång spruttid innebär att även en ovan person har goda

n Industriverksamhet (bearbetning, montering, reparation)
n Handel och hantverk
n Vägbyggnad, byggmaskiner, speciellt utomhus
n Avfallshantering, återvinning, flisning
n Sommarhus, Fritidsbostäder
n Hushåll

Speciella fördelar
n Förhöjd släckeffekt för modeller med 6l och 9l

möjligheter att effektivt släcka en brand
n 100% av samtliga behållare trycktestas
n Säker plastbeläggning både inne i och utanpå behållaren
n Enkelt underhåll (utbytesdelar, gott om utrymme för service)
n Ersättningssatser med släckmedel finns i olika förpackningar
n Inklusive väggfäste
n Levereras med fotstycke i plast
n Brandsläckartillstånd enligt DIN EN 3, Direktivet för

tryckbärande anordningar 97/23/EG samt Riktlinjerna för
marin utrustning 96/98/EG (Skeppsrattsmärket)

n 6 LE för S 6 SKF-1 och 9 LE för S 9 SKF-1
n Stort temperaturomfång från -30°C till 60°C
n Klart bättre miljövänlighet genom att man använder skum

baserat på kortfristiga C6-telomerer
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Tekniska data

Tillv.nr.:
Rating

S 6 SKF-1

S 9 SKF-1

018295

018311

21 A / 144 B

27 A / 183 B
Neufoam FO

Släckmedel
Släckningsmedelenheter

6 LE

9 LE

Inbyggnadshöjd (mm)

550

515

Inbyggnadsbredd (mm)

275

310

Vikt (fylld) (kg)

11

11,5

Spruttid ca. (s)

40

55

Temperaturomfång (ºC)

-30 till 60

Fotstycke (plast)

Standard

Certifikat för brandsläckare

EN3 / CE (PED) / MED

Tekniska ändringar förbehålles.

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

Din brandskyddsspecialist:

