P12 AUTOMATIEK

1. Voetstuk
2. Brandblusser 12 kg ABC poeder
3. Blusarm
4. Flexibele slang
5. Valgewicht
6. Smeltveiligheid
7. Geleiders
8. Sproeikop
Op het voetstuk (1) wordt een brandblusser 12 kg
(2) geplaatst.
De blusarm (3) is in de hoogte verstelbaar (minimale hoogte : 120 cm, maximale hoogte : 190 cm)
Bij brand zal de smeltveiligheid (6) bij een temperatuur van 72°C doorsmelten en het valgewicht
vrijmaken.
Langs de geleiders (7) valt het gewicht op het inslagmechanisme van de brandblusser. Het koolzuurgas( CO2) dat op die manier vrijkomt, woelt

het bluspoeder om en stuwt het via de metalen
blusleiding (3) naar de koperen sproeikop (8) die
het bluspoeder rechtstreeks over de vuurhaard
verspreidt.
Te gebruiken bij branden van :
- Centrale verwarming (stookolie)
- Liftmotoren
- Koel- en hydraulische motoren
- Voordeel : permanente bewaking en automatische blussing 24/24 uur
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P12 AUTOMATIEK
PRODUCTOMSCHRIJVING
Dit automatisch blussysteem is in het bijzonder aan te
bevelen voor gebruik in C.V.- lokalen, tankopslagplaatsen en bij machines die een groot brandrisico inhouden.
Het systeem bestaat uit :
- een stalen voet met houder
- een ontladingsleiding in staal
- een 12 KG BC poederblusser met inwendige sparklet
- een smeltzekering: aanspreektemperatuur 72°C
- een valgewicht met staaldraad dat aan de smeltzekering gekoppeld wordt
- een poedersproeier vervaardigd uit gegalvaniseerd
messing, speciaal ontwikkeld om de beste
poederverspreiding te bekomen
- een micro-switch voor nevenfuncties
DE WERKING
Bij brand zal de zekering smelten. Het valgewicht zal
juist op de inslagknop van het blusapparaat
vallen. Het blusapparaat wordt geactiveerd en het
poeder zal via de ontladingspijp en de sproeier met de
blussing beginnen. Tegelijkertijd zal de micro-switch in
werking treden en de brander stilleggen of een alarmsignaal in werking stellen.
BELANGRIJKE OPMERKING
Dit brandblusapparaat mag je nooit gebruiken op een
gasbrander. Een gasbrand doven kan ontploffing met
ongekende gevolgen veroorzaken. In dit geval plaats
je een gasdetector.
KENMERKEN
Brandklassen
Blusmiddel
Inhoud
Sproeikoppen
Gewicht
GEBRUIKEN VOOR
- Vaste stoffen
- Vloeistoffen
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AU-P12
AB
AB poeder
12 kg
1 of 2
32 kg

