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FLN
Pakkasenkestävät
vaahtosammuttimet

Kuvaus
Pakkasenkestävät vaahtosammuttimet S 6 / 9 SKF-1 ovat
jälkitäyttöön perustuvia sammuttimia, joissa on sisäinen 
ponnekaasupullo. Sammutin aktivoidaan painiketta 
painamalla.

100-prosenttisesti painetestattu terässäiliö paineistuu vain 
käytön yhteydessä. Ponnekaasuna käytetään hiilidioksidia.

Letkun ja suuttimen avulla suihku voidaan suunnata 
palopesäkkeeseen kohdistetusti ja annostellusti. Sammute 
koostuu valmiiksi sekoitetusta liuoksesta NEUFOAM FO, jota 
voi käyttää lämpötila-alueella -30 °C – +60 °C.

Seinätelineet kuuluvat toimitukseen. Saatavana on myös 
erilaisia suojakoteloita ja muita lisävarusteita (esim. 
merkintätarroja).

Mahdollisia käyttökohteita
n  Paloluokkaan A ja B kuuluvien erilaisten materiaalien 

palontorjunta

n  Kiinteiden ja juoksevien aineiden varastot, myös ulkona 
sijaitsevat

n  Varastotilat

n  Ajoneuvohallit ja autotallit (lämmitetyt tai kylmät)

n  Veneet, matkailuautot

n  Tie- ja raideliikenne

n  Myyntipisteet, myös ulkona sijaitsevat

n  Teollisuusyritykset (valmistus, asennus, korjaus)

n  Käsityö ja teollisuus

n  Tienrakennus, rakennuskoneet erityisesti ulkona

n  Jätehuolto, jätehuoltoyritykset, silppurit

n  Kesämökit, puutarhamajat

n  Kotitaloudet

Erityisedut
n  Suurempi sammutusteho 6l- ja 9l-malleissa

n  6 sammuteyksikköä mallissa S 6 SKF-1 ja 9 sammuteyksik-
köä mallissa S 9 SKF-1

n  Laaja lämpötila-alue -30 °C – + 60 °C

n  Huomattavasti ympäristöystävällisempi sammutusvaah-
dossa käytettävien lyhytketjuisten C6-telomeerien ansiosta

E001227

n  Valmiiksi sekoitettu sammuteliuos helpottaa käyttöä

 n Tukeva yksiosainen suutin

n  Ei näköestettä sammutuksen aikana

n  Vastaa DIN EN 3 -standardin vaatimuksia käytettävyydestä 
sähkölaitteisiin (teho enintään 1000 V, vähimmäisetäisyys 1 
m)

n  Luotettava ja turvallinen jälkitäyttötekniikka, painonappi ja 
pistooli

n  Sammutuspistoolissa sisäinen paineenkevennystoiminto

n  Sammutuspistooli varmistaa aina sammutesuihkun 
katkaisun ja annosteltavuuden

n  Helppo ja turvallinen käyttää

n  Sammutusetäisyys 4–6 m

n  Huomattavasti pidempi suihkutusaika antaa käyttövarmuutta 
kokemattomille käyttäjille

n  Jokaisen säiliön 100-prosenttinen painetarkastus

n  Käytännössä testattu säiliön sisä- ja ulkopintojen 
muovipinnoitus

n  Helppo huoltaa (kestokäyttöosat ja säiliön suuri 
huoltoaukko)

n  Saatavilla erilaisia varatäyttöpulloja

n  Seinäteline kuuluu toimitukseen

n  Muoviset pohjarenkaat vakiovarusteena

n  Sammuttimen hyväksynnät: DIN EN 3, painelaitedirektiivi 
97/23/EY (CE-merkintä) ja laivavarusteludirektiivi 96/98/EY 
(ruorimerkki)



Tekniset tiedot S 6 SKF-1 S 9 SKF-1

Tuotenro 018295 018311

Luokka 21 A / 144 B 27 A / 183 B

Sammute Neufoam FO

Sammuteyksiköt, LE 6 LE 9 LE

Asennuskorkeus 550 mm 515 mm

Asennusleveys 275 mm 310 mm

Paino (täynnä) 11 kg 11,5 kg

Suihkutusaika noin  40 s 55 s

Lämpötila-alue -30 ºC – +60 ºC

Pohjarengas (muovi) Vakiovaruste

Sammuttimen sertifioinnit EN3 / CE (PED) / MED

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

Palontorjunnan asiantuntija:

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on 
ankarasti kielletty.


