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Dräger Poeder Brandblustoestel  2 kg ABC (constante druk)

ABC poeder
ABC poeder is geschikt voor de brandbestrijding van brandklasse A 
(koolstof houdend), brandklasse B (brandbare vloeistoffen) en brandklasse 
C (brandbare gassen). Het bluspoeder is niet geleidend en kan gebruikt 
worden bij aanwezigheid van elektriciteit tot max. 1.000 Volt op een afstand 
van tenminste 1 meter.

Toepassingen
Met name geschikt voor buiten situaties, zowel in de utiliteit, de industrie 
als de transport sector: fabrieken, voertuigen, parkeergarages en 
zwembaden.

Kenmerken
- Hoge brandklasse
- Knijpgreep ontwerp voor verbeterde ontlading controle
- Veiligheidsafsluiter
- Impact-resistente plastic voetring
- Volledige epoxy polyester gecoate stalen behuizing voor hoge

corrosiebescherming
- Ergonomisch ontwerp van ontladingsmondstuk
- Inclusief een robuuste transportbeugel
- Drukmeter, slagvast
- Grote nekring met grote diameter voor eenvoudige inspectie
- Getest voor veilig gebruik op elektrische apparatuur tot 1000V op een

afstand van 1 meter

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Deze poederblusser is zeer effectief bij brandstofbranden waardoor deze 
poederblussers uitermate geschikt zijn voor in de auto. De blussers 
kunnen universeel ingezet worden voor het blussen van vaste stof 
branden, vloeistof branden en gasbranden. Zowel inzet bij hoge als ook 
bij zeer lage temperaturen is mogelijk. Ook het blussen van onder 
spanning staande elektrische apparatuur levert geen gevaar.

Fabrikant / Model Moyne Roberts / MP2

Soort Draagbaar, poeder brandblustoestel

Type Constante druk

Inhoud 2 kg

Brandklasse 13A/70B/C

Drijfgas Stikstof

Spuitduur 10 seconden

Horizontaal bereik 4 tot 5 meter

Werkdruk 13,5 bar bij 20°C

Geschikt voor elektrische 
apparatuur

Tot 1000 Volt

Blusmateriaal ABC poeder

Temperatuur bereik -30°C tot +60°C

Gewicht 3,8 kg

Afmeting 124 x 380 mm  (d x h)

Kleur Rood (RAL3000)

Goedkeuringen EN3, MED, CE, Rijkskeurmerk 1818


