CESAFLEX DHP
DHP-5
Cesaflex
Het Saval Cesaflex DHP brandblussysteem is een compact brandblussysteem, bedoeld voor het automatisch blussen van
kleine, gesloten objecten. Het Cesaflex DHP systeem is gevuld met het schone blusgas CO2, dat branden snel en doeltreffend
blust zonder schade aan de omgeving. Het blusgas is onder hoge druk opgeslagen in de blusgascilinder. Het speciale DHP
blusventiel verlaagt de druk van het gas voor gebruik.
Na installatie werkt het systeem volledig autonoom. Bij brand barst de detectie-/blusleiding open en worden de vlammen
gedoofd door het vrijkomende blusgas. Het Cesaflex DHP systeem heeft geen manuele handbedieningsmogelijkheid. Met de
meegeleverde manometer kan de toestand van het systeem op elk moment eenvoudig gecontroleerd worden. Daarnaast kan
dit automatische blussysteem voorzien worden van een drukschakelaar voor het doormelden van een brandalarm of het
uitschakelen van machines en installaties.
De Saval Cesaflex DHP is verkrijgbaar in een 2 kilogram en 5 kilogram CO2 uitvoering.
Detecteert én blust automatisch.
Activering door vlammen, dus ongewenste blussingen zijn vrijwel uitgesloten.
Overdrukbeveiliging die bij een te hoge temperatuur gas afblaast.
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Drukindicator voor controle op gebruiksgereedheid.

SPECIFICATIES
Productgroep

Compact blussysteem

Productfamilie

Cesaflex

Artikelnummer

8908260

Objecttype

Electronica paneel, serverruimte

Blusmiddel

CO2

Afmetingen (h x b)

695 x 165 mm

Slanglengte

6m

Inhoud (gewicht)

5 kg

Inhoud object

≤ 5 m3

Blusvermogen Klasse B

Ja
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Energie, Data & Telecom
Voeding & Farmacie
Bouw & Installatie
KMO
Gebouwbeheer
(Petro) Chemie
Industrie
Zorg

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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