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ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ
ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 12 & 6 Kg – Τύπος Po12
Po12 & Po6
Po6
CE approved according to EC 97/23 European Directive
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Αυτόµατος Πυροσβεστήρας Οροφής είναι µία αξιόπιστη και απλή
µονάδα για αυτόµατη ανίχνευση και κατάσβεση πυρκαϊών. ∆ε
χρειάζεται ηλεκτρική παροχή ή καλωδιακή σύνδεση και µπορεί να
εγκατασταθεί σε µερικά λεπτά από οποιονδήποτε. Είναι ένα δοχείο
υπό πίεση µε µανόµετρο για τον έλεγχο της εσωτερικής πίεσης και
φέρει ειδική κεφαλή τύπου Sprinkler, που ενεργοποιείται αυτόµατα
όταν η θερµοκρασία ανέλθει στους 68°C.
Η τοποθέτηση Αυτόµατου Πυροσβεστήρα είναι υποχρεωτική
σύµφωνα µε το ΦΕΚ 315/1977 (Π.∆. 922/1977 παρ. 4)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Σώµα
Φιάλη κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλο
FePo1. Βαµένη µε εποξική βαφή φούρνου σε θερµοκρασία 180°C
σε χρώµα κόκκινο RAL 3000. Πίεση δοκιµής: 24 bar. Πίεση
θραύσης: 74 bars.
Κεφαλή Sprinkler
Sprinkler – Μανόµετρο
Μανόµετρο Ελέγχου
Κεφαλή Sprinkler τύπου S15, κατασκευασµένη από επιχρωµιωµένο ορείχαλκο. Βρίσκεται στο κάτω µέρος της φιάλης,
ειδικά προστατευµένο από τυχαία ζηµιά. Φέρει ειδική βαλβίδα ασφαλείας. Θερµοκρασία ενεργοποίσης 68°C (±3°).
Πιστοποίηση CE. Ο δείκτης ελέγχου της εσωτερικής πίεσης (µανόµετρο), βρίκεται ενσωµατωµένο στο κλείστρο της
κεφαλής Sprinkler, στο κάτω µέρος του πυροσβεστήρα.
Βάση ανάρτησης
Η ειδική βάση ανάρτησης βρίσκεται στο πάνω µέρος του πυροσβεστήρα και είναι κατασκευασµένη από επιχρωµιωµένο
ατσάλι. Έχει προβλεφθεί η εύκολη αφαίρεση της φιάλης από τη βάση για τη διαδικασία της ετήσιας συντήρησης και /ή
αναγόµωσης. ∆ιατίθεται και σε µεγέθη του 1m ή 0,5m.
Κατασβεστικό Υλικό
Ξηρή χηµική σκόνη τύπου BC (Κατηγορίες «Υγρών» και «Αερίων» καυσίµων). Σκόνη τύπου ABC (που περιλαµβάνει και
φωτιές «Στερεών» καυσίµων) είναι δυνατή κατόπιν απαίτησης. Η σκόνη είναι ηλεκτρικά µη αγώγιµη και συνεπώς ασφαλής
για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Χαρακτηριστικά:
Τύπος
Χωρητικότητα (kg)
Προωθητικό Αέριο
Κατασβεστικό Υλικό

Ρο12

Ρο6

12

6

Ν2

Ν2

Ξηρή Σκόνη

Ξηρή Σκόνη

Χρόνος Εκτόνωσης (sec)

12

9

Πίεση Λειτουργίας (bar)

14-16

14-16

Μικτό Βάρος (kg)

16

9,7

Συνολικό Ύψος (mm)

450

450

∆ιάµµετρος (mm)

300

200

Μέγιστη Καλυπτόµενη
Επιφάνεια (m3)

15

10

Αλλαγές προς βελτίωση του προϊόντος µπορεί να γίνουν χωρίς προειδοποίηση
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