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UPA6- FV
FLUORVRIJ
Is er sprake van een gemiddeld brandrisico en zijn er vaste
stoffen in uw omgeving? Dan kunt u een bewuste keuze
maken waarbij u met respect omgaat met ons leefmilieu.
Fluor is een chemische stof en bio-accumulerend: Ze hopen zich op
in vetweefsel. In dieren zie je de op zich staande ongevaarlijke
hoeveelheden opstapelen en uiteindelijk leiden tot gezondheidsschade. Via dieren kunnen deze stoffen in de menselijke voedselketen
komen.
Al een tijd is men wereldwijd bezig de fluor chemicaliën terug
te brengen in o.a. blusstoffen. Er is veel onderzoek gedaan naar
alternatieven. De ontwikkelingen gaan door, maar er zijn ook al
resultaten geboekt. Met trots introduceren wij de Fluorvrije UPA6-FR
blusser.
Tekst

Extra informatie
De blusser wordt geleverd met een muurbeugel voor wandmontage.
De romp is voorzien van een stalen voet, wat deze blusser extra
robuust maakt. De speciale gele borgpen draagt bij aan de goede
activering van het blustoestel in een situatie die snelle actie nodig
heeft. Ons advies is de blusser jaarlijks te onderhouden.

Alternatieve blussers
Simplus biedt naast de UPA6-FV nog een groot aantal vergelijkbare blussers, zoals;

S9ECO VV 25F
9 liter schuimblusser vorst-

PA6R

LB6 LITHIUM SCHUIMBLUSSER

bestendig tot -30 graden

6 kilo poederblusser

De LB6 is een schuimblusser

Celcius en geschikt voor het

geschikt voor A, B en C

met een inhoud van 6 liter. Deze

blussen van A, B en 25 liter

branden. Met robuuste

brandblusser is ontwikkeld om

vetbranden.

stalen voetring.

te gebruiken bij lithium-ion
branden (kleine accu branden)..
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Keurmerken
De blusser is voorzien van een CE keur en een rijkskeurmerk voor de Nederlandse markt.

Technische informatie

Verpakking UPA6-FV (50 stuks per pallet)

90068700

Hoogte

520 mm

Diameter Ø

160 mm

Blusstof

P-Foam Green

Inhoud

6 liter

Massa (incl. vulling)

9,6 kg

Spuitduur

42 seconden

Spuitbereik

4-5 mtr

Temperatuur grenzen

+5°C tot +60°C

Drijfgas bij 20 °C

N2 - 12 bar

Blusvermogen

43A

Controleerbaar

Via apart ventiel in de kop

BREEKBAAR
FRAGILE

Artikelnummer

F6

UPA6-FV

540

Type

187

169

Doorsnede UPA6-FV fluor vrij
Nummer

Omschrijving

Artikelnummer

1

Knijpventiel

92600120

2

Slang met lans

90602810

3

Pfoam green

90706087

4

Stijgbuis met zeef

90603060

5

Etiket UPA6-FV

90706612

6

Slangclip

92601080

4

7

Verzegeling

05306400

8

Borgpen EZ

90616030

5

9

Manometer met o-ring

92604150
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2
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Ook verkrijgbaar:
n

Datasheet

n Controle

n Hervul

Voorschriften
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Voorschriften

Meer weten? Vraag het ons!
Wilt u meer informatie over het assortiment brandblussers en toebehoren, of over onze andere producten, neem dan contact met ons op
via telefoonnummer 035-5823452 of mail naar info@ tempoholland.com

