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Πυροσβεστήρες για  πυρκαγιές από λίπη 

WF 3 n-C και WF 6 n-C

Ο πυροσβεστήρας για πυρκαγιές από 

λίπη με ειδική έγκριση για πυρκαγιές 

από μαγειρικά λίπη και έλαια παρέχει 

ασφάλεια στη λειτουργία της κουζίνας.

Στις πυρκαγιές από μαγειρικά λίπη 

και έλαια το μέσο πυρόσβεσης 

Febramax δρα μέσω σαπωνοποίησης 

του καιόμενου υγρού. Σχηματίζεται 

μία διαχωριστική στρώση, η οποία 

εμποδίζει την τροφοδοσία οξυγόνου. 

Ταυτόχρονα, το μέσο πυρόσβεσης 

ψύχει το μαγειρικό έλαιο ή λίπος σε 

θερμοκρασία χαμηλότερη από τη 

θερμοκρασία αυτανάφλεξης και 

αποτρέπει την πυρκαγιά να 

φουντώσει και πάλι.

Ο πυροσβεστήρας για πυρκαγιές από 

λίπη αναπτύχθηκε ειδικά για την 

κατάσβεση πυρκαγιών από μαγειρικά 

λίπη και έλαια.

Τυπικοί τομείς εφαρμογής είναι:

- Επαγγελματικές κουζίνες

- Καντίνες

- Γαστρονομία

- Κυλικεία

Νέα, φιλική προς το χρήστη διάταξη 

λειτουργίας

Εύκολος χειρισμός με τυποποιημένο 

έλεγχο και άμεσα αναγνωρίσιμo τρόπο 

λειτουργίας

Διάταξη ελέγχου από ορείχαλκο: υψηλή 

αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα
 

Ασφαλίζει έναντι τυχαίας ενεργοποίησης

Υψηλή αποτελεσματικότητα μέσω του 

συνδυασμού των φαινόμενων ψύξης και 

διαχωρισμού, που δημιουργούνται στις 

πυρκαγιές σε μαγειρικά λίπη και έλαια 

μέσω σαπωνοποίησης της πυρκαγιάς

Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια έναντι 

επιστροφής της φλόγας

Δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας 

του μέσου πυρόσβεσης μέσω διακοπής 

της δέσμης του μέσου πυρόσβεσης 

οποιαδήποτε στιγμή

Φιάλη αερίου λειτουργίας C02  με 

επικάλυψη Rilsan

Ακίνδυνο από άποψη υγιεινής για τον 

άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον

Ακίνδυνο από άποψη υγιεινής για τον 

άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον

Τυποποιημένα στηρίγματα βάσης

Υψηλή ασφάλεια λειτουργίας

Δεν απαιτείται συχνή συντήρηση

Cool down.
Fire Pr�ection by

A FF



Λειτουργία

Για την αποφυγή σφαλμάτων χειρισμού, ο κανονισμός της Γερμανικής 

Ομοσπονδίας Συνδικάτων Εργαζομένων BGR 133 (Εξοπλισμός χώρων 

εργασίας με πυροσβεστήρες) συνιστά όλοι οι πυροσβεστήρες εντός 

μίας επιχείρησης να είναι εφοδιασμένοι με την ίδια διάταξη ελέγχου. 

Η Minimax προσφέρει πυροσβεστήρες για όλους τους τομείς εφαρμογής 

και όλες τις κατηγορίες πυρκαγιάς με ομοιογενή έλεγχο μονού μοχλού 

και επομένως εγγυάται υψηλό βαθμό ασφάλειας.

Μετά την αφαίρεση της ασφάλειας, ο πυροσβεστήρας είναι έτοιμος προς χρήση. 

Κατά την ενεργοποίηση του μοχλού πίεσης ο άξονας βυθίζεται πάνω στη βιδωτή 

τάπα του δοχείου του αερίου λειτουργίας και την ανοίγει. Το αέριο λειτουργίας 

διοχετεύεται εντός του δοχείου του μέσου πυρόσβεσης, συμπιέζει το μέσο 

πυρόσβεσης διαμέσου της στήλης και του εύκαμπτου σωλήνα πυρόσβεσης 

και το εκτοξεύει με ανάμιξη αέρα διαμέσου του ακροφύσιου ψεκασμού.

Η δέσμη του μέσου πυρόσβεσης διακόπτεται όταν ο μοχλός πίεσης 

απελευθερωθεί. Με εκ νέου ενεργοποίηση του μοχλού πίεσης μπορεί 

να εκτελεστεί η διαδικασία κατάσβεσης μέχρι την πλήρη εκκένωση.

Οι πυροσβεστήρες πρέπει να συντηρούνται 

τακτικά από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο 

προσωπικό κατά DIN 14 406, Μέρος 4 και να 

ελέγχονται από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα 

με το γερμανικό τεχνικό κανονισμό περί 

ασφάλειας λειτουργίας TRBS 1203-2.

Μετά τη διαδικασία κατάσβεσης, 

οι πυροσβεστήρες – ακόμα και σε περίπτωση 

μερικής εκκένωσης –πρέπει να αναπληρώνονται 

αμέσως προκειμένου να αποκατασταθεί η 

ετοιμότητα λειτουργίας τους.

Όλες οι ενέργειες συντήρησης και πλήρωσης 

αναλαμβάνονται από την υπηρεσία Minimax 

Service της περιοχής σας.

Κατάλληλος έως 1.000 Volt σε ελάχιστη 

απόσταση 1 m.

Πιστοποίηση
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Τραβήξτε την ασφάλεια

Σε περίπτωση πυρκαγιάς σηκώστε τον 

πυροσβεστήρα από τη θέση συγκράτησής του 

και τραβήξτε με δύναμη προς τα πίσω την 

κίτρινη ασφάλεια που βρίσκεται στη 

χειρολαβή για να την αφαιρέσετε.

Πιέστε και στη συνέχεια 

απελευθερώστε το μοχλό

Πιάστε τον εύκαμπτο σωλήνα, πιέστε πλήρως 

το μοχλό  ενεργοποίησης  και στη συνέχεια 

απελευθερώστε τον πάλι.  Ο πυροσβεστήρας 

δημιουργεί πίεση μέσω μίας ενσωματωμένης 

φιάλης αερίου C0
2
 και είναι άμεσα έτοιμος 

προς χρήση.

Πιέστε το μοχλό για κατάσβεση

Κατευθύνετε το ακροφύσιο κατάσβεσης 

πάνω στη φωτιά και πιέστε πάλι το μοχλό 

ενεργοποίησης. Στη συνέχεια ξεκινήστε 

με την κατάσβεση στοχεύοντας στις 

περιοχές της φωτιάς.

Συντήρηση
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Τύπος Χαρακτηριστι-

κά έγκρισης

Μοντέλο Μέσο 

πυρόσβεσης

Μέσο 

λειτουργίας

Υπερ-

πίεση 

ελέγχου

bar

Υπερπίεση 

λειτουργίας 

στους +60 °C

περίπου bar

Εύρος 

θερμοκρασίας 

λειτουργίας

°C 

Κατηγορίες απόδοσης*
Μονάδες μέσου πυρόσβε-
σης κατά προσέγγιση **

Βάρος χωρίς 
διάταξη 
συγκράτη-
σης 

περίπου kg

Διαστάσεις

Ύψος Πλάτος Ø

Βεληνεκές

 

κατά 
προσέγγιση   m

Διάρκεια 

λειτουρ-

γίας 

κατά 
προσέγγιση   s

Ποσότητα 

μέσου 

πυρόσβε-

σης I

Διοξείδιο του 

άνθρακα (CO
2
)

Διοξείδιο του 

άνθρακα (CO
2
)
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*Κατά EN3.   " Κατά BGR 133. Διατηρείται το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

A FF

EN 3

Μοχλός ελέγχου

Ακροφύσιο 

ψεκασμού

Τυποποιημένα 

στηρίγματα βάσης

Μέσο πυρόσβεσης

Φιάλη αερίου 

λειτουργίας CO
2

Δοχείο μέσου 

πυρόσβεσης

Ασφάλεια συσκευής

Εύκαμπτος 

σωλήνας 

κατάσβεσης

Λαβή μεταφοράς

Επιγραφή 

μεταξοτυπίας 

υψηλής αντοχής

Εσωτερική επικάλυψη 

από ντουροπλαστικό

Άξονας

Στήλη 

Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG    
Minimaxstraße 1  
D-72574 Bad Urach   
Τηλ.: +49 (0)7125 154-0
Φαξ: +49 (0)7125 154-100
E-Mail: mobile@minimax.de   
www.minimax.de
www.minimax-mobile.com

Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG    
Παράρτημα Αυστρίας
Carlbergergasse 66B
A-1230 Wien   
Τηλ.: +43 (0)1 8658161-0 
Φαξ: +43 (0)1 8658161-59 
E-Mail: mobil@minimax.at   
www.minimax.at
www.minimax-mobile.com


