
De Saval WMC watermist brandblusser is uitermate geschikt in situaties waar nevenschade absoluut vermeden moet worden.

Hierbij moet je denken aan musea, archieven, cleanrooms, zorginstellingen, technische ruimten enz. Bovendien is watermist

ook geschikt voor het blussen van kleine olie- en vetbranden (brandklasse F). Watermist is niet elektrisch geleidend en niet

corrosief; hierdoor is het veilig bij gebruik in de aanwezigheid van elektrische apparatuur.

Watermist voorkomt nevenschade

Een brand brengt altijd enige vorm van schade met zich mee. En nevenschade door het toegepaste blusmiddel moet daarom

ook zo gering mogelijk zijn. Zelfs de meest milieuvriendelijke schuimblusser laat iets van residu achter en CO2 is slechts in

beperkte situaties toepasbaar. Blussen met water is ook niet zonder risico, maar in deze specifieke vorm kan het een

verrassend goede oplossing zijn.

Werking van watermist

Het geheim van het blusmiddel watermist zijn de fijne waterdruppels waaruit het bestaat. Deze uiterst kleine druppels maken

de waternevel blussers zeer effectief. Het koelend vermogen en de lokale zuurstof verdringing zijn de belangrijkste effecten.

Daarbij beperkt het de warmte- en rookontwikkeling waardoor de vluchttijd wordt verlengd en overlevingskansen toenemen.

Het water wordt door het speciale spuitstuk verneveld in zeer kleine waterdruppeltjes (≤ dan 0,1 mm diameter) . Hierdoor

ontstaat een groter koelend oppervlak dan een normale water- of schuimstraal biedt. Dit zorgt niet alleen voor bestrijding van

de brand maar beschermt ook personen en goederen tegen de hitte en het vuur.

De Saval WMC watermist blusser is beschikbaar in een 2 en 6 liter uitvoering.

100% milieuvriendelijk en onschadelijk voor mens en activa.

Rijkstypekeur en Milieukeur.

Blustoestel staat onder constante druk.

Een Nederlands kwaliteitsproduct gemaakt in onze fabriek in Breda.

Lange levensduur door gebruik van duurzame materialen.

SPECIFICATIES

ProductgroepProductgroep Brandblusser

ProductfamilieProductfamilie Watermist blusser

MateriaalMateriaal Staal

KleurKleur Rood RAL 3000

BlusmiddelBlusmiddel Water

TemperatuursgebiedTemperatuursgebied 5/60 °C

Afmetingen (h x b)Afmetingen (h x b) 615 x 230 mm

DiameterDiameter 162 mm

Inhoud (volume)Inhoud (volume) 6 l

Gevuld gewichtGevuld gewicht 11.3 kg

ProefdrukProefdruk 27 bar

Werkdruk bij 20 °CWerkdruk bij 20 °C 14 bar

SlanglengteSlanglengte 0.55 m

BereikBereik 2 m

GebruikstijdGebruikstijd 35 sec.

ArtikelnummerArtikelnummer 8905417

Blusvermogen Klasse ABlusvermogen Klasse A 13 A

Blusvermogen Klasse FBlusvermogen Klasse F 40 F
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