
PZ6A - PZ9A

Draagbare poederblusser PZ6A - PZ9A

De draagbare poederblusser beantwoordt aan de geldende norm NBN EN 3-7 en is BENOR gekeurd en voorzien van een 
BENOR label dat deze conformiteit attesteert.

Het recipiënt is aan de buitenzijde elektrostatisch rood gemoffeld.

Ieder recipiënt wordt op 25 bar getest tijdens de fabricatie. De barstdruk ligt op meer dan 55 bar en de dienstdruk op ±12 bar.

Het deksel is uit messing vervaardigd en laat veelvuldig openen en sluiten toe. De indrukknop is uit kunststof en heeft een 
groot oppervlak zodat het indrukken van de slagpin makkelijker wordt.

De poederuitdrijving gebeurt langs een draaibaar aangesloten soepele slang. Het debiet wordt geregeld door een knijpkraan 
uit hoogwaardige kunststof. Een membraan in de slang voorkomt vochtindringing in het poeder.

De drukpatroon met houder en CO2– dompelbuis zijn onafhankelijk van het deksel. Dit vereenvoudigt de hervullingen en sluit 
mogelijke beschadigingen uit bij het monteren en het demonteren.

De inhoud van de drukpatronen is respectievelijk:
• 130 g CO2 voor de PZ6A
• 170 g CO2 voor de PZ9A

Door zijn eenvoudige en evenwichtige constructie is het een handige en gebruiksvriendelijke snelblusser, ook voor links-
handige gebruikers.

Draagbare ABC poederblusser



Details PZ6A PZ12A

Content 6 kg 12 kg

H mm 560 670

ø mm 170 170

kg 11,1 14,9

Rating 55 A - 233 B 55 A - 233 B

CO2 cartridge 130g 170g

BENOR V98/129-2 V98/130-2

Insurance Rate 1 1 1/2

Product Code 112310 111941

PRODUCT DATA SHEET

POEDER
Door zijn éénvoudige en evenwichtige constructie is het een handige en gebruiksvriendelijke snelblusser, ook voor linkshandigen.

POUDRE
Grâce à sa simplicité et à sa structure équilibrée, c’est un extincteur portatif très maniable, également pour les gauchers.
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Wij maken alle voorbehoud voor eventuele wijzigingen ingevolge technische verbeteringen die steeds kunnen voorkomen.
En fonction des améliorations techniques éventuelles, nous nous réservons le droit d’apporter les modifications requises ou imposées.
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