PX POEDERBLUSSER RVS
PX9-RVS

Poederblusser
Dit is een gespecialiseerd weersbestendige Saval bluspoederapparaat die ingezet kan worden bij specifieke brandrisico’s in
de (petro)chemie, industrie en offshore sector.De Saval PX9 (Monnex™) poederblusser RVS is bijzonder geschikt voor
branden met brandbare vloeistoffen en gassen. Het gepatenteerde Monnex™ poeder heeft een bewezen onderscheidend
blusvermogen van vloeistoffen vanwege de samenstelling van kaliumbicarbonaat en ureum-complex. Dit blustoestel is
uitgevoerd met een romp uit RVS 304 en aan de buitenzijde voorzien van een duurzame epoxyprimer met daarop een rode
poedercoating. Juist in situaties waar blussers langdurig en intensief aan de elementen blootgesteld worden, is de
roestvaststalen PX poederblusser een uitstekende keuze. Op deze buitenlocaties is de PX (Monnex™) poederblusser een
prima keuze met een vorstbestendigheid tot 20 graden onder het vriespunt.
De Saval PX poederblusser RVS is te verkrijgen in een 9 kilogram uitvoering.
Zeer hoge blusrating bij vloeistofbranden.
Bijzonder geschikt voor offshore industrie en (petro)chemische industrie.
Geen klontvorming door gebruik van breekplaat en stijgbuis, waardoor het bluspoeder vóór gebruik los wervelt.
Blustoestel met een inwendig drukpatroon.
Een Nederlands kwaliteitsproduct gemaakt in onze fabriek in Breda.
Lange levensduur door gebruik van duurzame materialen.

OOK TOEGEPAST
IN DEZE
SECTOREN

Robuust draaibaar bluspistool met ingebouwde overdrukbeveiliging.

SPECIFICATIES
Productgroep

Brandblusser

Productfamilie

Poederblusser

Materiaal

Roestvast staal

Kleur

Rood RAL 3000

Blusmiddel

PX poeder

Temperatuursgebied

-20/60 °C

Afmetingen (h x b)

667 x 256 mm

Diameter

178 mm

Inhoud (gewicht)

9 kg

Gevuld gewicht

15.5 kg

Proefdruk

27 bar

Werkdruk bij 20 °C

16 bar

Slanglengte

1m

Bereik

5m

Gebruikstijd

26 sec.

Artikelnummer

8909240

Blusvermogen Klasse B

233 B

Blusvermogen Klasse C

Ja
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PICTOGRAM BRANDBLUSSER

BRANDBLUSSER
TRANSPORTBEUGEL

BRANDBLUSSER CADDY

BRANDBLUSSER
BESCHERMBEUGEL

MEER WETEN?
Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw
brandrisico het meest effectief is.
Bel gerust met onze specialisten: We know.
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