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ONDERDELEN
1 ventiel
2 ventiel O-ring
3 veiligheidspin
4 ventielmoer
5 piston
6 kunststof afdichting
7 interne cartridge
8 sifonbuis
9 CO2-injectiebuis
10 O-ring
11 slang
12 O-ring
13 pistool
14 reservoir
15 poeder
16 voethouder PVC
17 ophanghaak

cilinder :

binnenkant : coating
buitenkant : gezandstraald
∙ epoxypoeder RAL 3000 50 µm
                            



KENMERKEN P9/IC
Brandklassen ABC

Blusmiddel Neutrex ABC 70
Inhoud 9 kg

Ontladingstijd 20 sec
Blusafstand 6 m 

Breedte 230 mm
Hoogte 550 mm

Type-brandhaarden 43A-233B
Bluseenheden 1

Gewicht 15 kg

PRODUCTOMSCHRIJVING
De poederblussers PIN-6, PIN-9 en PIN-12 zijn ge-
vuld met gloedbrandpoeder ter bestrijding van 
ABC branden. Het inslagmechanisme voor het 
doorboren van de CO2-patroon en de aansluitin-
gen van de slang aan de romp zijn uit messing 
vervaardigd. De romp is in drie delen onder gas 
bescherming gelast en is uitwendig door hoge 
kwaliteit polyester-hars beschermd.

KWALITEITSARGUMENTEN
Dankzij de eenvoudige bedieningswijze, waarbor-
gen de All Fire Security PIN-serie blusapparaten 
een groot blusvermogen ook wanneer zij bediend 
worden door minder ervaren personen.
Het inslagmechanisme waarborgt een hoge graad 
van werkingszekerheid. De slang kan naar alle 
richtingen gedraaid worden en het poederdebiet 
kan door het bluspistool onderbroken worden. De 
blusapparaten worden geleverd met ophangbeu-
gel en met kartonnen eenheidsverpakking.

KWALITEITSKENMERKEN
- De C02 patronen zijn TUV/Apragaz gekeurd.
- De rompen zijn 100% op proefdruk getest.
- Het inslagmechanisme en de romp zijn corrosie
   getest volgens ISO 3768.
- Het NEUTREX bluspoeder is klimaat bestendig, -
   niet corrosief en niet giftig.
- De toestellen zijn Benor en DIN gekeurd volgens   
   Europese Norm EN3.
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