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AP-25x ABC
AP-50x ABC

Gaœnica przewoŸna

Gaœnice przewoŸne AP-25x ABC i AP-50x ABC znajduj¹ szczególne
zastosowanie na stacjach benzynowych, w du¿ych zak³adach
przemys³owych, zak³adach papierniczych, tworzyw sztucznych
i w³ókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp.

Gaœnica posiada niezbêdne
dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami
europejskiej normy EN - 1866 w oparciu
o certyfikowany system jakoœci ISO 9001.

Podstawowe cechy

Jakoœæ i bezpieczeñstwo

Dane techniczne
* parametry techniczne mog¹ ulec zmianie

Typ
Masa
œrodka

gaœniczego

Zakres
temp.
stosow.

Dop.
napiêcie
urz¹d.

Ciœnienie
robocze

Ciœnienie
próbne

zbiornika

Rodzaj œrodka
gaœniczego

D³ugoœæ
ca³kowita

Wysokoœæ
ca³kowita

D³ugoœæ
wê¿a

Masa
ca³kowita

Skutecznoœæ
gaœnicza

Czynnik
roboczy

25 kg -------

IB
IVB

54 kg 5 m 460 mm 1080 mm 16 bar 31 bar 1 kV

oo

ooAP-25x Favorit ABC Tertia ABC

Po¿ary grupy A:

Po¿ary grupy B:

Po¿ary grupy C:

cia³a sta³e pochodzenia organicznego,
przy spalaniu których wystêpuje
zjawisko ¿arzenia (np. drewno, papier,
wêgiel, tworzywa sztuczne itp.)

ciecze palne, substancje sta³e, topi¹ce
siê na skutek wytworzonego przy
po¿arze ciep³a (np. benzyna, nafta,
parafina, pak, naftalen, smo³a itp.)

gazy (np. metan, propan, butan,
acetylen, wodór itp.)

AP-25x ABC

AP-50x ABC

- zbiornik stalowy g³êboko t³oczony, pokryty trwa³¹ pow³ok¹ lakiernicz¹
- wskaŸnik ciœnienia umo¿liwiaj¹cy sta³¹ kontrolê ciœnienia gaœnicy
- dozowanie emisji œrodka gaœniczego poprzez zastosowanie zaworu
szybkootwieralnego umo¿liwiaj¹cego czasowe przerwanie wyp³ywu
œrodka gaœniczego

- zawór wyposa¿ony w bezpiecznik przeci¹¿eniowy
- 5 metrowy w¹¿ gumowy zakoñczony pr¹downic¹, u³atwiaj¹cy
odpowiednie kierowanie strug¹ œrodka gaœniczego

- porêczny wózek umo¿liwiaj¹cy ³atwy i szybki transport urz¹dzenia
- prosta obs³uga i niezawodnoœæ w dzia³aniu

Przeznaczenie

0062
wg dyrektywy PED 97/23/UE

50 kg 85 kg 5 m 460 mm 1080 mm
16 bar 31 bar

123 kV
245 kVFurex ABC Standard

Serwis gaœnic prowadz¹ Autoryzowane przez producenta zak³ady serwisowe na terenie ca³ego kraju

Ogniotex 107 (VEKSON ABC 50)
AP-50x ABC

-20 C
+60 C
-20 C
+60 C

-20 C
+60 C


	Strona 1

