DATABLAD

Vanntåke-slukker
W 2 WNL
W 6 WNL
Beskrivelse
Vanntåke-slukkere reduserer dråpestørrelsen til et område
mellom 20 - 100 μm ved hjelp av vår patenterte Telestoteknologi. På den måten mangedobles kjøleeffekten og
det dannes også en slukningseffektiv atmosfære ved
fortrengning av atmosfærisk oksygen. Av denne grunn kan
også fettbranner slukkes ved hjelp av vanntåke og det samme
kan mindre B-branner, noe som ikke ville vært mulig med
vanlige sprøytestråle-vannslukkere. Følgeskader forårsaket
av slukningsmiddelet i vanntåke-slukkere er betydelig lavere,
og den fremragende miljøvennligheten er anerkjent over hele
verden.
På grunn av vanntåke-teknologiens økende popularitet, har
FLN utvidet sitt produktsortiment. I tillegg til den velkjente
W 2 WNL, kan nå også 6 l-slukkeren W 6 WNL tilbys.
W 2 WNL og W 6 WNL er trykksatte slukkere. Aktiveringen
skjer ved å trykke ned håndtaket etter at sikringsstiften er dratt
ut. Slukkemiddelet kan styres med en stråle som er målrettet
og utporsjonert mot brannkilden via den alltid justerbare, og
forkrommede, messingventilen. Slukkerne er som standard
utstyrt med en testventil og en trykkmåler. Slukningsmiddelet
er vann med litt tilsatt antigroing.

Særlige fortrinn
 Vanntåketeknologi reduserer i betydelig grad følgeskader
 Kostnader til avhending av slukningsmidler som har gått ut
på dato faller bort
 Vanntåke-slukkere er effektive på A- og F-branner, samt
mindre B-risikoer

E00879

 Robust forkrommet messingventil med låsemutter
forhindrer overstramming og sørger alltid for riktig
ventilposisjon
 Som standard inkl. trykkmåler og testventil
 Gjennomtestet indre og ytre plastbelegg i beholderen
 100 % trykktesting av hver eneste beholder
Veggholder følger med
 Standardutrustning med plastfotring
 Enkelt vedlikehold (stor serviceåpning)
 Godkjent i henhold til DIN EN 3 og direktiv om trykksatt
utstyr (CE)

Bruksområder som eksempler

 Ingen hindret sikt ved bruk av slukningsmiddelet

 Kontorer

 Vanntåke fortrenger oksygen

 Salgsfasiliteter, butikker, apotek

 Meget lav kinetisk energi fra brannslukningsstrålen og selve
slukningsmiddelet reduserer i betydelig grad risikoen for
skade dersom personer sprøytes på.

 Kinoer, teatre, diskoteker og andre lokaler der det vises
oppføringer

 Lang tømmetid skaper lukkereserver spesielt for uerfarne
brukere

 Museer og utstillinger

 Flerfoldig reduksjon av varmestråling gjennom vanntåken
beskytter brukeren

 Administrasjonsbygninger, biblioteker, arkiver
 Medisinske institusjoner, sykehus
 Syke- og pleiehjem

 Ingen sedimentering

 Institusjoner for barn, skoler

 Meget motstandsdyktig mot korrosjon (pH-verdi 7)

 Gastronomifasiliteter, hoteller

 Overholder EN 3-krav til anvendelighet på elektriske anlegg
(opptil 1000 V, 1 m minimumsavstand)

 Tre- og møbelindustri

 Enkel og trygg betjening

 Tekstilindustri

 Framstilling og foredling av papir
 Reparasjonsverksteder
 Fengsler
 Hobby- og fritidssysler
 Privat sfære
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Tekniske data

W2 WNL

W6 WNL

Slukningsmidler

2 l vann

6 l vann

EN 3, CE*

EN 3, CE*

Sertifikater

fra 5 til 60 (ikke frostbeskyttet)

Temperaturområde (°C)
Monteringshøyde (mm)

390

530

Monteringsbredde (mm)

230

260

Vekt - i fylt tilstand (kg)

6,1

11,8

Tømmetid ca. (s)

20

50

5A/5F

21 A / 75 F (4 LE)

21 B

21 B

012188

012131

Effektklasse
Ytterligere tester
Artikkelnr.
Det tas forbehold om tekniske endringer

*Direktiv 2014/68/EU

neuruppin og andre produktnavn nevnt i dette dokumentet er
varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er strengt
forbudt.

Din brannvernfagforhandler:

