REFLEX BLUSGAS
12 KG
Reflex
De Saval Reflex is een automatisch branddetectie- en blussysteem dat zeer eenvoudig gemonteerd kan worden in afgesloten
ruimtes tot 24m³. De Reflex is door zijn unieke ontwerp niet alleen ongevoelig voor storingen, maar levert bovendien
brandveiligheid tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Binnen enkele minuten kan het systeem geïnstalleerd worden, waarna
het unieke detectie-element uw waardevolle bezittingen 24 uur per dag bewaakt.
Het schone Novec 1230 blusgas, is een niet-toxisch gasvormige gefluoreerde koolwaterstof en is zeer effectief voor de
beveiliging van industriële ruimten. Toepasbaar op zowel branden in vaste stoffen, vloeistoffen als gassen. Novec 1230 geleidt
geen elektriciteit en kan veilig gebruikt worden in de omgeving van elektrische apparatuur onder spanning. Het blusgas heeft
nauwelijks invloed op het zuurstofgehalte in de ruimte waardoor er geen speciale veiligheidsmaatregelen nodig zijn.
De juiste Saval Reflex kiezen voor úw toepassing is niet moeilijk. Als u het brandrisico weet (vaste stoffen = A, vloeistoffen = B,
gassen = C) en de netto inhoud van het compartiment, weet u feitelijk al voldoende. Dit automatisch blussysteem is
verkrijgbaar in uitvoeringen van 1 t/m 12 kilogram (met incrementies van 1 kg).
Snelle detectie door unieke parabolische Reflex detectiekop.
Met drukindicator voor controle op gebruiksgereedheid.
Activering door de hitte van de vlammen, dus ongewenste blussingen zijn vrijwel uitgesloten.
Eenvoudige en snelle installatie door middel van een ophangbeugel met veiligheidsgordel.
PED- en RCD goedgekeurd (CE-merk)
Deze automatische brandblusser is ook beschikbaar met een handmatige bedieningsknop en/of alarmoverdracht (zie opties).

SPECIFICATIES
Productgroep

Compact blussysteem

Productfamilie

Reflex

Artikelnummer

8908242

Blusmiddel

FM200

Afmetingen (h x b)

635 x 195 mm

Inhoud (gewicht)

12 kg

Inhoud object

≤ 22,6 m3

Blusvermogen Klasse A

Ja

Blusvermogen Klasse B

Ja

Blusvermogen Klasse C

Ja

OPTIES
Complete set met drukschakelaar

8908243 / GB12-HFC227-DRUKSCH.-CPL

ACC module

8315030 ACC module t.b.v. 1 Reflex unit

ACC module

8315031 ACC module t.b.v. 2 Reflex units
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12 KG
Reflex

GERELATEERDE PRODUCTEN

REFLEX DRUKSCHAKELAAR

REFLEX BLUSPOEDER ABC

REFLEX™ACC MODULE

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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