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GAŚNICA ŚNIEGOWA 2KG GS-2X B KS2 ST Z WIESZAKIEM GLORIA

Gaśnica przeznaczona do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, w tym komputerów,
monitorów,  rozdzielni  i  szaf  sterowniczych,  elektroniki  i  sprzętu RTV.  Sprawdzi  się  również  na
stacjach paliw płynnych, w lakierniach, energetyce, halach przemysłowych oraz wszędzie tam gdzie
użycie proszków gaśniczych jest niewskazane, ze względu na obecność urządzeń wrażliwych na pyły i
zabrudzenia.  Gaśnica  śniegowa  2  kg  (  gaśnica  komputerowa)   w  zestawie  z  wieszakiem

przeznaczona do gaszenia pożarów grup: 

Podstawowe cechy:

gaśnica CO2 przeznaczona do gaszenia pożarów grupy
wysoka skuteczność gaśnicza – 34B i długi czas działania
jest to gaśnica, a nie tzw. urządzenie gaśnicze – co oznacza, że produkt ten posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty, będące gwarancją
pełnego bezpieczeństwa użytkownika
specjalna konstrukcja gaśnicy, w której reakcja termiczna zachodzi w dyszy, a nie wewnątrz zbiornika, eliminuje zjawisko gwałtownego bardzo silnego
schłodzenia zbiornika urządzenia w momencie użycia gaśnicy (problem wielu tzw. urządzeń gaśniczych) i ryzyko odmrożeń. Brak zjawiska szoku
termicznego
stalowy zbiornik, testowany przy ciśnieniu 200 bar
dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
gaśnica wyposażona w zawór bezpieczeństwa
zintegrowana dysza środka gaśniczego umożliwia bezpieczne użytkowanie
dwutlenek węgla, jako środek gaśniczy nie pozostawia żadnych śladów gaszenia
możliwość wielokrotnego napełniania
możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000V
gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie – w cenie
lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nieszkodzącej środowisku naturalnemu
gaśnica nie wymaga remontów lakierniczych
korpus zaworu wykonany z mosiądzu
etykieta wykonana w technice sitodruku – nie ściera się i nie odkleja
każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie
deklaracja zgodności dołączona do każdej gaśnicy
producent udziela na gaśnicę 3 lata gwarancji
gaśnica w całości wyprodukowana w POLSCE!!! – w największej fabryce na rynku krajowym i europejskim (2,5 mln gaśnic rocznie)
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Jakość i bezpieczeństwo

Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10.

Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Skuteczność gaszenia 34B
Środek gaśniczy dwutlenek węgla CO2
Masa środka gaśniczego 2 kg
Czas działania 8,5 s
Ciśnienie próbne zbiornika 212 bar
Ciśnienie robocze 58 bar
Zakres temperatur stosowania -30oC / +60oC
Masa całkowita 6,5 kg
Zasięg powyżej 3 m
Maks. napięcie gaszonego urządz. do 1000 V
Całkowita wysokość 590 mm
Średnica zbiornika 104 mm


