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GP-12x ABC
Gaœnica proszkowa

Gaœnice proszkowe 12 kg ABC i 9 kg ABC znajduj¹ szczególne

GP-9x ABC zastosowanie w magazynach gazów palnych, farb, lakierów i innych
cieczy ³atwopalnych, halach przemys³owych, warsztatach, gara¿ach
oraz w obiektach u¿ytecznoœci publicznej, zak³adach energetycznych
i chemicznych, statkach i podziemnych wyrobiskach górniczych.

Gaœnica posiada niezbêdne
dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami
europejskiej normy EN 3 w oparciu
o certyfikowany system jakoœci ISO 9001.

Podstawowe cechy

Jakoœæ i bezpieczeñstwo

Dane techniczne
* parametry techniczne mog¹ ulec zmianie

Typ
Skutecznoœæ
gaœnicza

Masa
œrodka

gaœniczego

Zakres
temp.
stosow.

Dop.
napiêcie
urz¹d.

Ciœnienie
robocze

Ciœnienie
próbne

zbiornika

Czas
dzia³ania

Rodzaj œrodka
gaœniczego

Wys.
ca³kowita

Masa
ca³kowita

Œrednica
zbiornika

Czynnik
roboczy

34A 233B 9 kg 200 mm 15 kg 560 mm 15 s 27 bar 15 bar 245 kV

15 s 27 bar 15 bar 245 kV

-30 Co

+60 CGP-9x ABC o
Furex

ABC Standard

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.)

GP-12x ABC

GP-9x ABC

- zbiornik stalowy pokryty trwa³¹ pow³ok¹ lakiernicz¹
- wskaŸnik ciœnienia umo¿liwiaj¹cy sta³a kontrolê ciœnienia gaœnicy
- w¹¿ tworzywowy u³atwiaj¹cy odpowiednie kierowanie strug¹
proszku gaœniczego

- dozowanie emisji œrodka gaœniczego poprzez zastosowanie
zaworu szybkootwieralnego umo¿liwiaj¹cego czasowe przerwanie
wyp³ywu œrodka gaœniczego

- mo¿liwoœæ wyposa¿enia w ³atwy do zamontowania wspornik mocuj¹cy
- mo¿liwoœæ wielokrotnego nape³niania w Autoryzowanych
Zak³adach Serwisowych

- wy¿sza skutecznoœæ gaœnicza od normatywnej

Przeznaczenie

0062
wg dyrektywy PED 97/23/UE

43A 183B 12 kg 200 mm 19 kg 655 mmGP-12x 
Ogniotex 

ABC
107 

Furex ABC Standard

o
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Serwis gaœnic prowadz¹ Autoryzowane przez producenta zak³ady serwisowe na terenie ca³ego kraju
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(Vekson ABC 50)
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