(Sproei)schuimblussers
Schuimblussers
Niet voor niets worden de Ajax (sproei)schuimblussers in steeds meer
situaties toegepast. (Sproei)schuimblussers zijn vrijwel overal inzetbaar, zeer
gebruiksvriendelijk en effectief. Bij blussing geven ze nauwelijksnevenschade en bovendien belasten ze het milieu minder.
(Sproei)schuimblussers zijn gevuld met een premix van water en schuimvormend middel of een speciaal vorstbestendig schuim. De blussers hebben
een uitstekende bluscapaciteit op vaste‑stofbranden. Ook bij vloeistofbranden is een (sproei)schuimblusser effectief. Door de schuimvorming
wordt de brandende vloeistof afgedekt en wordt het vuur gedoofd.
Daarnaast levert Chubb Fire & Security ook schuimblussers voor het blussen
van brandende in water oplosbare vloeistoffen (alcoholen, esters en
ketonen). De Ajax schuimblussers zijn opgenomen in de STABU-besteksystematiek en de Nederlandse Bouw Documentatie (NBD).
Stabutekst: B48 1440.512.f01, NBD 1256-09.

Niet elektrisch geleidend
Sproeischuimblussers hebben een speciale sproeinozzle (straalpijp), die het
water/schuimmengsel vernevelt in zeer kleine druppels. Hierdoor is de
blusstraal niet elektrisch geleidend. De sproeischuimblusser kan daarom
gebruikt worden voor het blussen van onder spanning staande apparatuur
tot 1000 volt op 1 meter afstand en is getest tot 35.000 Volt (volgens EN-3).

Vetbrandblusser
Brandende oliën en vetten kunnen niet met de gangbare blusmiddelen
geblust worden. Daarom heeft Chubb Fire & Security speciaal voor
horecakeukens een vetbrandblusser ontwikkeld. Deze bevat een speciale
blusstof, die een brandende frituurbak kan afdekken en blussen.

Niet vorstvrije ruimten
Chubb Fire & Security levert speciale schuimblussers die toegepast kunnen
worden in niet vorstvrije ruimten. Blussers met deze speciale schuimvullingen hebben een hoge bluscapaciteit en zijn vorstbestendig tot -20oC.

Milieuvriendelijk schuim
De milieuvriendelijke schuimblussers van
Chubb Fire & Security belasten het milieu
(aanzienlijk) minder dan vergelijkbare blussers; de blusser werd daarom als eerste
beloond met een officieel Milieukeur. Om
aan de eisen van de Stichting Milieukeur
te voldoen, wordt gebruik gemaakt van
vernieuwde generaties blusschuimen. Deze
blusschuimen zijn, in tegenstelling tot
conventionele schuimen, niet toxisch
en zeer snel biologisch afbreekbaar. En
hebben bovendien uitstekende bluseigenschappen.

(Sproei)schuimblussers
Vorstbestendige schuimblusser
Geschikt voor toepassing in auto, caravan, boot, garage, woning, schuur, niet vorstvrije
ruimte, werkplaats, enz. De blusser bevat een premix en is permanent onder druk. Ook
geschikt voor het blussen van frituurbranden.
Type

FS2

Inhoud (l)
Bluscapaciteit

2
8A - 55B - 40F

Massa (kg.)

4,5

Hoogte (mm.)

391

Grootste breedte (mm.)

129

Werkdruk bij 20°C (bar)

15

Temperatuurbereik (°C)

-30 tot +60

Artikelnummer

809-188732

Milieuvriendelijke schuimblusser
Geschikt voor toepassing in kantoor, ziekenhuis, werkplaats, openbaar gebouw, keuken,
kantine, enz. De blusser bevat een mileuvriendelijk schuim.
Type
Inhoud (l)

ES6-n

ES9-n

S6E-c

S9E-c

6

9

6

9

21A - 144B

27A - 183B

34A - 183B

43A - 233B

Massa (kg.)

9,6

14,2

10

15,3

Hoogte (mm.)

557

572

600

620

Grootste breedte (mm.)

231

252

310

290

Werkdruk bij 20°C (bar)

15

15

-

-

-

-

35

75

+5 tot +60

+5 tot +60

+0 tot +60

+0 tot +60

Bluscapaciteit

CO2-patroon (gram)
Temperatuurbereik (°C)
Artikelnummer

809-188706 809-188709 809-188716 809-188719

Sproeischuimblusser, vorstbestendig
Geschikt voor toepassing in niet-vorstvrije ruimte, industrieterrein, tankstation, magazijn, enz.
De blusser bevat vorstbestendig schuim en heeft een CO2-patroon.
Type
Inhoud (l)

VS6-c

VS9-c

6

9

21A - 144B

27A - 183B

Massa (kg.)

10,6

14,5

Hoogte (mm.)

600

620

Grootste breedte (mm.)

310

290

Bluscapaciteit

35

75

Temperatuurbereik (°C)

-20 tot +60

-20 tot +60

Artikelnummer

809-188726

809-188729

CO2-patroon (gram)

(Sproei)schuimblussers
Schuimblusser, alcoholbestendig
Geschikt voor toepassing in laboratorium, ziekenhuis, opslagplaats brandbare vloeistoffen, enz.
De blusser bevat een alcoholbestendig schuim en heeft een CO2-patroon.
Type

AS6-c

Inhoud (l)
Bluscapaciteit

6
13A - 113B

Massa (kg.)

10

Hoogte (mm.)

600

Grootste breedte (mm.)

310

CO2-patroon (gram)

45

Temperatuurbereik (°C)
Artikelnummer

+5 tot +60
809-188746

Vetbrandblusser
Geschikt voor toepassing in keukens en horecagelegenheden. Speciaal voor het blussen van
vetbranden. De blusser bevat een premix.
Type

FS3-c

FS6-c

3

6

8A - 55B - 75F

13A - 113B - 75F

6,9

12,3

Inhoud (l)
Bluscapaciteit
Massa (kg.)
Hoogte (mm.)

432

610

Grootste breedte (mm.)

270

270

Werkdruk bij 20°C (bar)

-

-

35

35

Temperatuurbereik (°C)

-30 tot +60

-30 tot +60

Artikelnummer

809-188733

809-188736

CO2-patroon (gram)

Schuimbluswagen
Uitgevoerd met buitenliggende drijfgasfles en een rubberen hogedrukslang met zwaarschuimstraalpijp. De RVS blustank is gemonteerd op een tweewielig onderstel.
Type

ES50

S50v

S50a

50

50

50

Imprex ECO 3%

Vorstbestendig

Alcoholbestendig

97

97

97

Hoogte (mm.)

1100

1100

1100

Grootste breedte (mm.)

460

460

460

Slanglengte (m.)

10

10

10

Inhoud (l)
Blusstof
Massa (kg.)

Worplengte (m.)
Stikstof-drijfgas (liter, bar)
Temperatuurbereik (°C)
Artikelnummer

17

17

17

3, 150

3, 150

3, 150

+5 tot +60

-30 tot +60

+5 tot +60

809-186500

809-186510

809-186520

