DATABLAD

Høyeffektiv vannslukker
(trykksatt håndslukker)
W 6 DS
W 9 DS
Beskrivelse
Miljøvennlig og sparsomt universalgeni
Håndslukkere holdes bruksklare på svært mange områder
utelukkende for brann i brannklasse A. Her er de spesielle
vannslokkerne i serien W 6/9 DS som er utviklet av FLN i sitt
rette element. De har en absolutt klar miljøfordel i forhold til
skumslokkere (uten fluor) og er lønnsomme å fylle opp igjen
etter bruk.
Høy effektivitet grunnet innovativt additiv NEUFROL S
De trykksatte håndslokkerne W 6 DS og W 9 DS har et
kapasitetsvolum på 6 l eller 9 l slukkemiddel. Innholdet
består av vann tilsatt fluorfritt NEUFROL S og utmerker seg
gjennom sine særlig effektive slukkeegenskaper. Dermed har
vannslokkerne en meget høy effektivitet og gir stor sikkerhet
mot reantenning etter bruk.
Praksisorienterte detaljer
Patronen aktiveres ved at sikringsstiften trekkes ut, en logisk
og panikksikker løsning. Bruken kan avbrytes til enhver tid for
sikker og effektiv brannbekjempelse. Vannstrålen rettes mot
brannen.

Bruksområder
n Effektiv på alle materialer i brannklasse A

E001347 / E001349

n 
Ingen sikthindring ved slukking – gjennom ballistisk

vannstråle
n 
Oppfyller kravene i NS-EN 3 – om anvendbarhet på

elektriske anlegg opptil 1000 V ved 1 m sikkerhetsavstand
n 
Sikker betjening – gjennom enkel og forståelig

funksjonalitet
n 
Stor kastelengde – 4 m til 6 m
n 
Betydelig forlenget tømmetid – gjør også uøvde brukere

mer effektive i slukkearbeidet.
n 
Avlesbar bruksevne – manometer viser beholderens

innvendige trykk og gir dermed informasjon om skjult
trykktap, for eksempel fra siste gangs bruk, manglende
vedlikehold eller sabotasje

n Kontorlandskaper

n 
Sikker fra fabrikken – hver beholder er 100 % trykktestet

n Butikklokaler

n 
Inkludert korrosjonsbeskyttelse – utprøvd plastbelegg på

n Kino, teater, forestillingssaler
n Administrasjonsbygg
n Legekontorer
n Eldresentre
n Barnehager, skoler
n Tre- og møbelindustri
n Papirproduksjon og papirbehandling
n Boliger

Særlige fortrinn
n 
Ufarlig slukkemiddel – 100 % fluorfritt og dermed

miljøvennlig

innsiden og utsiden av beholderen
n 
Enkelt vedlikehold – robust messingventil som standard,

med kontrollventil.
n 
Pålitelig refylling etter bruk – med slukkemiddelkonsentrat

eller ferdigblanding
n 
Inkludert veggholder
n 
Fotringer i syntetisk materiale – som tilbehør
n 
Oppbevaringsbokser - fås som tilbehør
n 
Bilbraketter - fås som tilbehør
n 
Spesielle merkinger - fås som tilbehør
n 
Reserve-/utskiftningsdeler - fås som tilbehør
n 
Godkjent brannslukker – ifølge NS-EN3 og

trykkutstyrsdirektivet (CE)

n 
Forbedret slukkeeffekt – gjennom redusert

overflatespenning på slukkemiddelet
n 
Meget høy slukkeeffektivitet – 12 hhv. 15 slukkeenheter

Merknad: Den tysk utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den tysk
utgaven og den oversatte, vil den tysk være førende.
FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH | Martin-Ebell-Straße 4 | D-16816 Neuruppin, Tyskland |
Tel.: +49 (0)3391 6890 www.fln-neuruppin.de | © 2020 Johnson Controls. Alle rettigheter forbeholdes. Alle
spesifikasjoner og annen informasjon som er publisert her er i tråd med det som gjaldt på den datoen
offentliggjøring av dokumentrevisjonen fant sted og vil kunne endres uten varsel. | Form. Nr. N-2019010-01_NO

Tekniske data

Fyllmengde (l)

W 6 DS

W 9 DS

6

9
NEUFROL S bruksklar løsning

Slukkemiddel
Klassifisering

43 A

55 A

Slukkemiddelenheter

12 LE

15 LE
0 til 60 (ikke frostbeskyttet)

Temperaturområde (°C)
Vekt (kg)

10,1

14,5

Bredde (mm)

225

255

Høyde (mm)

560

540

Tømmetid (s)

43

75

Kastelengde (m)
Sertifikater

5 til 6
MiG, NS-EN 3 , CE, ÖNORM, PED, NS-EN ISO, MED, DINÖ

Det tas forbehold om tekniske endringer
neuruppin og andre produktnavn nevnt i dette dokumentet er varemerker og/eller registrerte varemerker.
Uautorisert bruk er strengt forbudt.

Din brannvernfagforhandler:

