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Composiet schuim blustoestel 6 liter (constante druk)

duurzame corrosie vrije en onderhoudsarme blustoestellen. De
blustoestellen hebben de EN3, CE en MED certificering en een

Algemeen
Onder de rode kunststof HDPE buitenmantel bevindt zich de uit HPDE
vervaardigde drukhouder met Kevlar. Een voordeel van deze HPDE
drukhouder is, dat er geen extra coating laag nodig is aan de binnenzijde
zoals bij metalen blustoestellen. Dit werkt kosten verlagend. De afsluiter is
van messing. Draaggreep, knijphevel en slangclips zijn vervaardigd van
RVS.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabrikant / Model

Britannia / P50FM

Soort

Draagbaar, schuim brandblustoestel

Type

Constante druk

Inhoud

6 liter

Vervangingen als gevolg van roestvorming, diepe krassen en deukjes
behoren tot het verleden. Hierdoor zijn de kosten lager omdat vroegtijdig
vervangen hierdoor uitblijven. Het blustoestel blijft in goede staat en heeft
hierdoor een verhoogde betrouwbaarheid voor de gebruiker bij de inzet van

Brandklasse

27A/183B

Drijfgas

Stikstof

Spuitduur

40 seconden

Horizontaal bereik
Werkdruk

4 meter
12 bar

brandbestrijding. Aan het eind van de levensduur kan de blusser voor 100%
gerecycled worden.

Geschikt voor elektrische
apparatuur
Blusmateriaal
Temperatuur bereik
Bruto gewicht
Afmeting
Kleur

Tot 1000 Volt
Schuim
+5°C tot +60°C
8,5 kilogram
178 x 570 mm (d x h)
Rood (RAL3000)

Goedkeuringen

EN3, MED, CE, Rijkskeurmerk 2212

Toepassingen
Deze blusser is met name geschikt voor binnen situaties, zowel in utiliteit
als industrie als ook voor vochtige omgevingen:
- kantoorgebouwen
- scholen
- theaters
- parkeergarages
Kenmerken
- 10 jaar fabrieksgarantie
- duurzaam en corrosievrij
- betrouwbaar en supersterk composietmateriaal
- 100% UV bestendig
- ± 15% lichter dan metalen blustoestellen
- Kostenverlagend, 10 jaar geen onderhoudskosten
- beter inzicht in (on)kostenbeheersing
AFFF blusschuim
AFFF blusschuim is geschikt voor de brandbestrijding van brandklasse A
(koolstofhoudend) en brandklasse B (brandbare vloeistoffen). Het
blusschuim kan gebruikt worden bij aanwezigheid van elektriciteit tot max.
1.000 Volt op een afstand van tenminste 1 meter.

