
Προϊόν Χρήση Τα πλεονεκτήματά σας

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 
CS 5 και CS 2 C

Ένα είναι σίγουρο.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Οι πυροσβεστήρες που διαθέτουν το 
φυσικό κατασβεστικό υλικό του διοξει- 
δίου του άνθρακα, είναι το ιδανικό ερ- 
εργαλείο για την καταπολέμηση αρχι- 
κών πυρκαγιών της κατηγορίας πυρκα- 
γιάς Β.
Η ικανότητα κατάσβεσης βασίζεται στην 
ικανότητα κατάπνιξης. Το διοξείδιο του 
άνθρακα κατασβήνει τη φωτιά εντελώς 
χωρίς να αφήνει υπολείμματα και δεν 
είναι ηλεκτρικά αγώγιμο.

Το κατασβεστικό αέριο διοξειδίου του 
άνθρακα χρησιμοποιείται σε όλους τους 
χώρους όπου απαιτείται η κατάσβεση 
πυρκαγιών υγρών ή υγροποιημένων 
υλικών.
Τυπικά πεδία εφαρμογής είναι:

 – Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές  
     εγκαταστάσεις 
 – Καθαροί χώροι και χώροι ελεγχό-  
  μενης υψηλής καθαρότητας 
 – Χημική βιομηχανία 
 – Χώροι με ιδιαίτερες υγειονομικές  
  απαιτήσεις 
 – Ευαίσθητοι χώροι και εγκαταστάσεις

Χωρίς υπολείμματα του κατασβεστικού 
υλικού

Ιδιαίτερα αποτελεσματική ικανότητα 
κατάσβεσης

Εύκολη χρήση χάρη στον ενιαίο χειρισμό

Καλή δοσολόγηση χάρη στην δυνατότη- 
τα καταστολής της δέσμης του κατασβε- 
στικού υλικού ανά πάσα στιγμή

Φιάλη κατασβεστικού υλικού από χάλυ- 
βα υψηλής ποιότητας

Με ασφάλεια από ακούσιο πάτημα

Μεγάλη ασφάλεια λειτουργίας

Εύκολη συντήρηση
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 Tεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργία

Συντήρηση

Τραβήξτε την περόνη ασφαλείας. Στοχεύστε τη χοάνη στην εστία της
φωτιάς και πατήστε τον πιεζόμενο
μοχλό.

Τραβήξτε την περόνη ασφαλείας. Στοχεύστε τη χοάνη στην εστία της
φωτιάς και πατήστε τον πιεζόμενο
μοχλό.

Πιεζόμενος μοχλός 

Χειρολαβή

Βαλβίδα 

Περόνη ασφάλειας 

Χειρολαβή

Διάταξη ασφαλείας

Ελαστικός σωλήνας
κατάσβεσης

Σωλήνας επιμήκυνσης

Χοάνη 
Φιάλη κατασβεστικού υλικού

Άτρακτος

Χοάνη 
Βαλβίδα

Κατακόρυφος σωλήνας
κατασβεστικού υλικού

Πιεζόμενος μοχλός 
Περόνη ασφάλειας

Χειρολαβή

Διάταξη ασφαλείας

Φιάλη κατασβεστικού υλικού

Κατακόρυφος σωλήνας
κατασβεστικού υλικού

VdS
Πιστοποίηση σύμφωνα
με το πρότυπο 9001
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CS 2 C

CS 5 C

*Εξαρτάται από τον τύπο.

Πιστοποίηση*

Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG 
Minimaxstraße 1 
D-72574 Bad Urach 
Τηλ.: +49 7125 154-0 
Φαξ: +49 7125 154-100

Για την αποφυγή σφαλμάτων χειρισμού, η κατευθυντήρια οδηγία 
για χώρους εργασίας (ASR 137 1 και 2, Ενότητα 6.1) συνιστά όλοι 
οι πυροσβεστήρες εντός μιας επιχείρησης να διαθέτουν το ίδιο 
σύστημα χειρισμού. Η Minimax διαθέτει πυροσβεστήρες για 
όλους τους τομείς εφαρμογής και τις κατηγορίες πυρκαγιών με 
γενικευμένο σύστημα χειρισμού μονού μοχλού και συνεπώς, 
εγγυάται την ιδιαίτερη ασφάλεια.

Ο πυροσβεστήρας είναι έτοιμος για χρήση μόλις αφαιρεθεί η 
περόνη ασφαλείας. Πατώντας τον πιεζόμενο μοχλό απελευθερώ-
νεται η ροή στην έδρα της βαλβίδας. Η ιδία πίεση ωθεί το ρευστό 
διοξείδιο του άνθρακα μέσω του κατακόρυφου σωλήνα και του 
σώματος της βαλβίδας στη χοάνη. Ταυτόχρονα, αυτό ψύχεται σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε να εξέρχεται από τη χοάνη ως μίγμα χιονιού- 
αερίου. Ο ψεκασμός του κατασβεστικού υλικού σταματά, μόλις 
αφεθεί ο πιεζόμενος μοχλός. Να σβήνετε πάντα τις πυρκαγιές 
υγρών καυσίμων σε ένα βήμα!

Οι πυροσβεστήρες πρέπει να συντηρούνται τακτικά από εγκεκριμένους 
τεχνικούς βάσει του προτύπου DIN 14 406, Μέρος 4.

Μετά τη χρήση σε κατάσβεση, οι πυροσβεστήρες πρέπει να αναγομώ-
νονται αμέσως, ακόμη και αν έχουν εκκενωθεί κατά το ήμισυ, ώστε να 
αποκατασταθεί η ετοιμότητα λειτουργίας τους.

Η Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης της Minimax αναλαμβάνει όλες τις 
εργασίες ελέγχου και αναγόμωσης.

Προειδοποιήσεις:
Ενδείκνυται για χρήση έως 1.000 Volt και ελάχιστη απόσταση 1 m, σε 
παραπάνω από 1.000 Volt να λαμβάνεται υπόψη το πρότυπο DIN VDE 
0132.

Να λαμβάνετε υπόψη σας τις ιδιότητες του κατασβεστικού υλικού CO2 
σε στενούς, φτωχά αεριζόμενους χώρους!

Τύπος Επίσημο δια-
κριτικό σήμα 
πιστοποίησης

Τύπος κα-
τασκευής

Ποσότητα κα-
τασβεστικού 
υλικού
kg

Κατασβεστικό 
υλικό

Υπερπίεση 
ελέγχου

bar

Μέγιστη υπερ-
πίεση λειτουρ-
γίας στους 
+20 °C 

bar

Διάρκεια 
λειτουρ-
γίας

περ. s

Απόστα-
ση εκτό-
ξευσης

περ. m

Εύρος θερμο-
κρασίας λει-
τουργίας

°C

Κατηγορίες απόδοσης *
Μονάδες κατασβεστικού 
υλικού**

Διαστάσεις Βάρος
χωρίς
υποστή-
ριγμα

περ.. kg

Ύψος

mm

Ø

mm

CS 5 C SP 17/06 K 5 5 Διοξείδιο του 
άνθρακα

250 58 13 2 -30 έως 
+60

89B 
5 LE

800 137 15,5

CS 2 C SP 16/06 K 2 2 Διοξείδιο του 
άνθρακα

250 58 7 2 -30 
έως +60

34B 
2 LE

530 105 7,5

* Βάσει του προτύπου EN 3.   ** Βάσει του προτύπου BGR 133. Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές χωρίς προειδοποίηση


