BC SCHUIMBLUSSER
B6C

Schuimblusser Milieuvriendelijk
Saval rekent met de Bioclass B6C en B9C af met het vooroordeel dat constante druk blussers minder veilig zijn dan
patroonblussers. De Bioclass constante druk blussers voldoen ruimschoots aan alle gestelde veiligheidseisen en kunnen zich
kwalitatief meten met vrijwel alle patroonblussers in de markt. De milieueffecten van het onderhoud en revisie werden sterk
verminderd. De Saval schuimblussers onderscheiden zich door blusvermogen, milieukeur en kwaliteit. De hoge kwaliteit is
het resultaat van een uitgekiend ontwerp en de juiste materiaalkeuze. De blusstof is onder constante druk opgeslagen in de
cilinder en de gebruiker kan op de drukindicator (manometer) van de schuimblussers tussentijds eenvoudig visueel
controleren of de blustoestellen nog gevuld en gebruiksklaar zijn.
De Saval BC Schuimblusser is verkrijgbaar in een 6 en 9 liter uitvoering.
Hoog blusvermogen op vaste stoffen en vloeistoffen (Brandklassen A & B).
Blusmiddel ABFFC: veilig, doeltreffend en milieuverantwoord (voorzien van Milieukeur).
De speciale nozzle garandeert een optimale bevochtiging van vaste stoffen en vloeistoffen.
Optimale operationele omgevingstemperatuur is 0 tot 60 graden Celsius.
Veilig bij gebruik op onder spanning staande elektrische apparatuur.
Optimale worplengte van 5 meter voor bestrijding op ruime afstand van de brandhaard.

SPECIFICATIES
Productgroep

Brandblusser

Productfamilie

Schuimblusser Milieuvriendelijk

Materiaal

Staal

Kleur

Rood RAL 3000

Blusmiddel

Bioclass schuim

Temperatuursgebied

0/60 °C

Afmetingen (h x b)

565 x 210 mm

Diameter

170 mm

Inhoud (volume)

6l

Gevuld gewicht

10.1 kg

Proefdruk

27 bar

Werkdruk bij 20 °C

14 bar

Slanglengte

0.5 m

Bereik

5m

Gebruikstijd

29 sec.

Artikelnummer

8905647

Blusvermogen Klasse A

21 A

Blusvermogen Klasse B

113 B
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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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