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GAŚNICA PIANOWA 6 L GPN-6X AB SD6 Z WIESZAKIEM GLORIA

Właściwości  piany  gaśniczej  sprawiają,  że  gaśnice  tego typu stanowią  idealne rozwiązanie  do
zabezpieczenia domów, biur, obiektów handlowych i przemysłowych, szpitali, żłobków, przedszkoli,
szkół,  restauracji,  hoteli,  sal  konferencyjnych,  teatrów, kin,  kościołów i  innych pomieszczeń,  w
których gromadzą się ludzie. Uruchomienie gaśnicy proszkowej w takim miejscu powodowałoby
powstanie zapylenia, mogącego uszkodzić przedmioty nawet nie objęte pożarem (zatarcie części
mechanicznych) oraz ograniczającego widoczność i mogącego prowadzić do wybuchu paniki. Piana
gaśnicza  nie  rozprzestrzenia  się  po  całym  pomieszczeniu,  pozostając  jedynie  na  gaszonych
przedmiotach, co pozwala zminimalizować straty do przedmiotów bezpośrednio objętych ogniem i
ułatwia uprzątnięcie pomieszczenia po zakończeniu akcji gaśniczej. Gaśnice pianowe sprawdzą się
również idealnie na stacjach paliw, w magazynach paliw lub chemikaliów, bazach transportowych,
samochodach ciężarowych, autobusach i maszynach rolniczych. Gaśnica pianowa 6 l w zestawie z

w ies zak iem  pr zeznaczona  do  gaszen ia  pożarów  grup:  

Podstawowe cechy:

gaśnica stało-ciśnieniowa, wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający sprawdzenie ciśnienia
gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grup AB
wysoka skuteczność gaśnicza 21A, 183B, C i długi czas działania
środek gaśniczy nie zawierający substancji szkodliwych dla środowiska (PFOS)
dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
specjalistyczny wąż z dyszą kropelkową daje bardzo rozproszony strumień piany (mgiełka)
piana gaśnicza daje się łatwo usunąć z gaszonych powierzchni
możliwość wielokrotnego napełniania
możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000V
gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie – w cenie
zbiornik gaśnicy nie podlega badaniom UDT co pięć lat
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, dodatkowo niklowany
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antykorozyjna wewnętrzna powłoka zbiornika
etykieta wykonana w technice sitodruku – nie ściera się i nie odkleja
gaśnica wyposażona w podstawkę, która umożliwia jej stabilne postawienie na ziemi
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)

Jakość i bezpieczeństwo

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

Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Skuteczność gaszenia 21A 183B
Środek gaśniczy Roztwór pianotwórczy 2% Glorilight Plus
Masa środka gaśniczego 6 l
Czas działania 30 s
Ciśnienie próbne zbiornika 30 bar
Ciśnienie robocze 7 bar
Zakres temperatur stosowania 0oC / +60oC
Masa całkowita 10,3 kg
Zasięg powyżej 4 m
Maks. napięcie gaszonego urządz. do 1000 V
Całkowita wysokość 560 mm
Średnica zbiornika 150 mm


