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Gaœnica pianowa

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

Wysokoœæ
ca³kowita

Masa
ca³kowita

Œrednica
zbiornika

Czynnik
roboczy

8A 113B 160 mm 9,9 kg 541 mm 12 s 27 bar 15 bar 1 kV
+5 Co

+60 CoGW-6x AB Sthamex AFFF 3%

160 mm 10,4 kg 541 mm 12 s 27 bar 15 bar 1 kVGW-6x AB/T -20 C
o

Mousseal - CF -20 Co

+60 Co

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

Gaœnice pianowe GW-6x AB s¹ szczególnie zalecane do
zabezpieczania budynków mieszkalnych, szpitali, ¿³obków, szkó³,
restauracji, na stacje paliw, bazy transportowe, itp.

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

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.)

GW-6x AB

- zbiornik stalowy g³êboko t³oczony pokryty trwa³¹ pow³ok¹ lakiernicz¹
- wnêtrze zbiornika zabezpieczone antykorozyjnie
- wskaŸnik ciœnienia umo¿liwiaj¹cy sta³¹ kontrolê ciœnienia gaœnicy
- zastosowanie œrodków gaœniczych Sthamex AFFF i Mousseal
zabezpiecza przed ponownym samozap³onem

- w¹¿ tworzywowy zakoñczony dysz¹ umo¿liwiaj¹cy stosow. tych gaœnic
do gaszenia urz¹dzeñ bêd¹cych pod napiêciem do 1 kV

- dozowanie œrodka gaœniczego poprzez zastosowanie zaworu szybko-
otwieralnego umo¿liwiaj¹cego czasowe przerwanie jego wyp³ywu

- odpornoœæ na niskie tempeatury gaœnic ze œrodkiem Mousseal - CF
- mo¿liwoœæ wielokotnego nape³niania w Autoryzowanych
Zak³adach Serwisowych

Przeznaczenie

0062
wg dyrektywy PED 97/23/UE
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