PULVERSLÄCKARE
ANTICIMEX
PRODUKTBLAD

En pulversläckare ger ett effektivt skydd
vid varje brandtillbud. Pulver är det mest
mångsidiga och mest effektiva släckmedlet. Det släcker brand i såväl fibrösa
ämnen som i plaster, vätskor och gaser
samt i elektrisk utrustning.
Släckaren har en robust och tålig
konstruktion som gör att den lämpar sig
för placering även utomhus och i andra
krävande miljöer.
Anticimexsläckaren finns i 2 kg, 6 kg och
9 kg storlek. 6 kg släckaren finns även i
svart eller vit färg.
Rejäl och tillförlitlig konstruktion
Brandsläckarna är tillverkade enligt den sameuropeiska standarden för brandsläckare SS EN 3.
Behållaren är av stål lackerade med slagtålig
epoxylack. Brandsläckaren är försedd med en
aluminium- eller mässingsventil. Bärhandtag och
avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. En kraftig
och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning.
Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och
trycksatta med kvävgas.
Laddningstrycket övervakas
med en lättavläst
manometer.
6 kg och 9 kg modellerna är
försedda med en plastfot som
skyddar behållaren mot
nötnings- och korrosionsskador.
Som standard levereras 2 kg
modellen med fordonsstativ. Övriga levereras
med vägghängare.
2 kg släckaren levereras
Skyddsskåp finns som
med fordonsstativ
tillbehör.

Många användningsområden
Den enkla hanteringen gör släckaren lämplig för
privatpersoner i lägenheter, villor och fritidshus.
Andra lämpliga användningsområden är på fordon
och fartyg samt i lantgårdar, verkstäder och förråd.
6 kg släckaren uppfyller försäkringsbolagens krav för
jordbrukstraktorer och anläggningsmaskiner.
Släckarna används också på fordon som transporterar farligt gods. De uppfyller MSBs ADR-regler.

Enkel hantering
Släckarna är lätta att hantera eftersom man både
bär apparaten och sköter start och avstängning med
samma hand. De har ett stadigt bärhandtag och en
kraftig avtryckare för ventilöppning och stängning.

2 kg släckarna har som munstycket monterat direkt
i ventilen. De större modellerna har en rejält
tilltagen slang som gör att man lätt kan arbeta med
strålen och sprida pulvret över stora ytor. Som
tillbehör finns även slang till 2 kg släckarna.

Pulver har bäst släckeffekt
Pulver är det mest mångsidiga släckmedlet. Det ger
ett utmärkt skydd vid varje slag av brandtillbud.
Pulver är det enda släckmedel som är klassat för
samtliga brandtyper:
A Fibrösa material som trä, tyg och papper
B Vätskor och plaster som bensin och olja
C Gaser t ex stadsgas, gasol
D Vätskor och plaster som bensin och olja
E Gaser t ex stadsgas, gasol
F Fibrösa material som trä, tyg och papper
Släckaren kan användas mot elektrisk utrustning
eftersom släckmedlet inte leder ström. Släckarna är
köldbeständiga och kan placeras utomhus vintertid.

Tekniska data
Modell
Pulverinnehåll
Effektklass

PY 2 AC

PY 6 AC

PY 9 AC

2 kg

6 kg

9 kg
55A 233B C

13A 89B C

55A 233B C

Fyllningstryck

14 bar

14 bar

14 bar

Vikt laddad

3,7 kg

9,5 kg

18,0 kg

380 mm

540 mm

670 mm

ø 110 mm

ø 150 mm

ø 185 mm

135 mm

225 mm

235 mm

10 sek

18 sek

26 sek

Dysa i ventil

Slang

Slang

3-4m

4-6m

5-8m

Höjd inkl ventil
Diameter
Bredd
Tömningstid
Utlopp
Kastlängd
Fäste

Fordonshållare

Funktionstemp.
Art nr

Vägghängare
-30 °C till +60 °C

12-1002-88

12-1006-88

12-1009-88
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