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GAŚNICA PROSZKOWA 12KG DO GASZENIA METALI P 12 M Z WIESZAKIEM GLORIA

Wyposażona w ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, długą lancę z aplikatorem i gotowa do
użycia natychmiast  po otwarciu zbiornika CO2  gaśnica P 12 M jest  doskonałą odpowiedzią na
zagrożenie pożarami grupy D, tj. pożarami metali. Są one trudne do ugaszenia, między innymi ze
względu na fakt, że proces spalania może tutaj następować nie tylko przy dostępie tlenu z powietrza
ale także bez niego – część mieszanin palnych ma w swym składzie utleniacze. Gaśnice P12M
przeznaczone są do gaszenia pożarów m.in.: potasu, litu, magnezu, sodu i ich stopów - wodorku
sodu,  trietyloglinu,  metylanu potasu itd.  Mogą być  również  używane w przypadku pożarów z
udziałem uranu w postaci wiórków i kawałków tłoczonych, a także do gaszenia wiórów lub proszku
aluminium – pozostałości z frezowania lub wiercenia. Gaśnica proszkowa 12 kg z zewnętrznym
zbiornikiem  dwutlenku  węgla,  z  wieszakiem,  przeznaczona  do  zwalczania  pożarów  metali:

Podstawowe cechy:

gaśnica z zewnętrznym zbiornikiem CO2, wyposażona we wskaźnik użycia informujący o jego otwarciu
gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy D
gaśnica wyposażonaw długą lancę z dyszą zapewniającą lepszą aplikację proszku bezpośrednio nad pożarem metalu, przy zachowaniu bezpiecznej
odległości
uchwyt pistoletowy pozwalający na precyzyjne dozowanie strumienia środka gaśniczego
długi zasięg i czas działania
zakres temperatur działania: od -20 do +60oC
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
solidny metalowy zawór ze zintegrowanym zaworem bezpieczeństwa, mocowany jest na zewnętrznym gwincie za pomocą masywnej nakrętki
gaśnica wyposażona jest w wytrzymałą, odporną na uderzenia podstawkę, z uchwytem dyszy węża i zbiornika CO2, która umożliwia jej stabilne
postawienie na ziemi
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
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.

Środek gaśniczy proszek gaśniczy
FAVORIT M

Czas działania 35 s

Ciśnienie próbne zbiornika 30 bar
Zakres temperatur stosowania -20oC / +60oC

Masa całkowita 20 kg bez lancy
Maks. napięcie gaszonego urządz. do 1000 V

Całkowita wysokość 860 mm
Średnica zbiornika 190 mm


