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Amerex Water Brandblustoestel 6 liter AF (constante druk)

Toepassingen
Het B260 brandblustoestel is ideaal voor gebruik in de keuken. 
Verkrijgbaar in 6 liter met aantrekkelijk roestvrij stalen cilinders en 
eenvoudig te gebruiken slang en spuitstuk. Het superieure 
brandbestrijdingsvermogen van de Wet Chemical agent is precies op de 
beoogde plaats geplaatst, zodat men geen chemische afval hoeft op te 
ruimen. Dit automatisch systeem biedt bescherming als aanvulling op 
bestaande kookapparatuur, voor een extra veiligheidsmarge.

Kenmerken
- de recente trend naar efficiëntere kooktoestellen en het gebruik van 

onverzadigde bakoliën dicteert het gebruik van een draagbaar 
brandblustoestel met een grotere capaciteit en koelend effect van deze 
zeer hete en moeilijk te bestrijden branden.

- volledig metalen kleppen
- een wartelaansluiting mondstuk op de slang biedt zekerheid voor goed 

gebruik
- mondstukgripontwerp met 45 ° hoek voor een eenvoudige "overhead"-

toepassing
- een lage PH-agent ontslagen als fijne nevel helpt vetspetters en 

terugkerende ontbranding tijdens het afkoelen van het apparaat te 
voorkomen

- nauwkeurige blusmiddel zonder het opruimen van chemisch afval
- uitstekend geschikt voor gebruik op alle kooktoestellen, waaronder vaste 

brandstoffen charbroilers
- getest op commerciële frituurpannen ANSI / UL 711 testprotocol en veilig 

te gebruiken op klasse C branden
- gekeurd voor klasse 2A branden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Het water brandblustoestel is het beste draagbare blustoestel voor een 
keuken/restaurant die u kunt kopen. Dit blustoestel is getest en 
goedgekeurd voor brandklasse K en heeft een  UL goedkeur.

Fabrikant / Model Amerex / B260

Brandblustoestel Wet chemical

Type Constante druk

Inhoud 6 liter

Brandklasse 13A / 75F

Drijfgas Nitrogen

Spuitduur 53 seconden

Horizontaal bereik 3 - 4 meter

Druk 6.9 bar

Geschikt voor elektrische 
apparatuur

Tot 35 KV

Blusmateriaal Kaliumacetaat oplossing

Temperatuur bereik 0°C tot +60°C

Bruto gewicht 9.6 kg

Gevuld gewicht 10.6 kg

Afmetingen 483 x 229 x 178 mm  (l x b x h)

Kleur Rood

Goedkeuringen CE, BS-EN3


