KZWM OGNIOCHRON S.A.
Member of VITKOVICE GROUP

Gaśnica płynowa
Przeznaczenie

GWG-2x ABF

Gaśnica płynowa GWG-2x ABF znajduje szczególne zastosowanie
w kuchniach, stołówkach i restauracjach. Gasi urządzenia elektryczne
pod napięciem do 1000 V (z odległości min. 1 m).
Pożary grupy A:
ciała stałe pochodzenia organicznego,
przy spalaniu których występuje
zjawisko żarzenia (np. drewno, papier,
węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

Pożary grupy B:

GWG-2x ABF

ciecze palne, substancje stałe, topiące
się na skutek wytworzonego przy
pożarze ciepła (np. benzyna, nafta,
parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

Pożary grupy F:
tłuszcze i oleje jadalne w urządzeniach
kuchennych (frytkownice, urządzenia
do pieczenia i smażenia) oraz
przynależne do nich filtry i wyciągi
(okapy) kuchenne.

Podstawowe cechy
Gaśnica GWG-2x ABF ze środkiem gaśniczym FUREX CASA jest jedyną
w Polsce gaśnicą specjalnie przeznaczoną do zwalczania pożarów
w gastronomii i kuchniach domowych.
Zawarty w gaśnicy FUREX CASA po rozpyleniu go w specjalnej dyszy
wytwarza pianę, która odporna jest na wysoką temperaturę i nie
powoduje gwałtownego wyrzutu palącego się tłuszczu (jak w przypadku
użycia wody). Ponadto warstwa izolacyjna piany stanowi
zabezpieczenie przed ponownym samozapłonem.

Jakość i bezpieczeństwo
Gaśnica posiada niezbędne
dopuszczenia i certyfikaty.
Produkowana jest zgodnie z wymaganiami
europejskiej normy EN 3 w oparciu
o certyfikowany system jakości ISO 9001.

0062
wg dyrektywy PED 97/23/UE

Dane techniczne
Typ

GWG-2x ABF

Skuteczność
gaśnicza

* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Masa
środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

5A 34B 25F

Średnica
zbiornika

Masa
całkowita

Wysokość
całkowita

Rodzaj środka
gaśniczego

Czas
działania

Ciśnienie
próbne
zbiornika

110 mm

4,5 kg

440mm

Furex Casa

6s

27 bar

Ciśnienie
robocze

Dop.
napięcie
urząd.

Zakres
temp.
stosow.

15 bar

1 kV

-30 oC
+60 oC

Serwis gaśnic prowadzą Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Producent:
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