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Tempus® Fritössläckare KSF 6
Brandklass: 43A 233B 75F
Ett måste för alla kök med fritöser

vätskan flyter ut över brandhärden och släcker
genom kylning och kvävning. Eftersom skummet
ligger kvar över det brinnande ämnet ger det också
ett säkert skydd mot återantändning.

Brand i matfett och frityrolja är mycket svårsläckt
på grund av att brinnande fett har temperatur på ca
400o C och har stor risk för återantändning.
Tempus® KSF 6 är en speciellt utvecklad handbrandBehållaren är tillverkad i rostfritt stål. Ventilen är
släckare med en unik skumvätska som effektivt
tillverkad i förnicklad mässing medan handtag och
släcker bränder i matfett och frityrolja och aktivt
avtryckare är tillverkade i stål. Tempus® KSF 6 är
förhindrar återantändning.
försedd med en svart fotring i plast som skyddar mot
både nötnings- och korrosionsskador. En rejäl slang
Användningsområde
underlättar släckningsarbetet, slang och munstycke
Tempus® KSF 6 är en unik 6 liters skumsläckare som är fäst i fotringen. Tempus® KSF 6 levereras med
är lämplig för restauranger, hotell, snabbmatsställen, hängare för väggmontage.
korvkiosker eller andra verksamheter med fritöser,
spisar eller stekhärdar. Den släcker bränder i matfett Släckaren är tillverkad enligt EN3-8 och
och frityrolja men det unika släckmedlet är också
tryckkärlsdirektivet 97/23/EC (PED) samt är “CEeffektivt mot bränder i fibrösa material som trä, tyg
märkt”. Den är även tillverkad enligt direktiv 96/98/
och papper och mot bränder i plast och brännbara
EG (MED, Marine Equipment Directive) för modul B
vätskor. Tempus® KSF 6 är dielektriskt provad och
och D. Släckaren har också uppnått alla de väsentligodkänd och kan därför användas mot brand i
ga säkerhetskraven i direktiv 97/23/EC.
elektrisk strömförande utrustning upp till 1000 V.
Släckaren är även lämplig inom sjöfarten då den är
godkänd enligt MED (Marine Equipment Directive).

Teknisk information
Tempus® KSF 6 är en tryckladdad skumsläckare
fylld med 6 liter av den effektiva AFFF skumvätskan
Selfire ABF. Tempus® KSF 6 är testad och uppfyller
alla krav enligt EN 3 för bränder i fibrösa material
som trä, tyg och papper (A- brand) och mot bränder i
plast och brännbara vätskor (B- brand) samt matfett
och frityrolja (F- brand). Den filmbildande skum-

Tempus Fritössläckare KSF 6
Vikt
fylld

Höjd x bredd
x djup (cm)

Tömmningstid

Kastlängd

Fyllningstryck

Drivgas

Användningstemp °C
min/max

10,5 kg

57 x 19 x 16

19 sek

5m

1,3 MPa

Kvävgas

0/+60
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