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Nevelschuimblusser “MANOMETER” onder permanente druk 

Nevelschuimblusser “BGS SD6” 
Standaard apparaat voor veelzijdig gebruik met eenvoudige bediening. Anders dan de STAR schuimblusser 
met een inwendig drukpatroon, staat de houder bij dit type toestellen voortdurend onder druk. De 
manometer verzekert steeds een optische controle van de druk. 
Weinig tot geen collaterale schade bij het blussen of heropflakkering van het vuur door filmvormende 
eigenschappen van het schuim. 

Product- en prestatie-eigenschappen 
 Schuimblusser met hoge kwaliteit, duurzame 

binnenbekleding tegen corrosie, vrij van zware metalen 
 Filmvormend blusmiddel zonder milieubelastende stoffen 

PFOS 
 Robuuste schokbestendige kunststoffen voetring 

verzekert stabiliteit en bescherming tegen schade en 
corrosie 

 Duurzame slangmontage met stoffen bekleding gemaakt 
van synthetisch rubber 

 Met terugslagklep 
 Bruikbaar bij elektrische installaties tot 1000 V bij 

minimum afstand van 1 m 
 Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de 

Belgische en Europese normen, met CE-keuring 
 Vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal 
 Houder voor slang geïntegreerd in voetring. 
 Apparaat onder permanente druk met manometer voor 

drukcontrole 
 Buitenzijde voorzien van milieuvriendelijke, 

weerbestendige 100% polyester-harscoating 
 Standaard geleverd met ophangbeugel 
 Belangrijke informatie op een doorzichtig kwaliteitsvol 

zeefdruketiket 
 1 bluseenheid 
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Bedieningsinstructie  

 Borgpen A uittrekken 

 Door de handgreep B in te drukken opent de 

ventieldichtingskegel C het ventiel 

 Blusmiddel stroomt door de stijgpijp D in de slang E en wordt 
als nevel naar buiten geduwd 

 Blusser naar vlammenbasis richten 

 Bij het loslaten van hendel B wordt de blussing onderbroken 

 

 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS “BGS SD6” 

Type MANOMETER BGS SD6 

Code BGS G0036811796 

Brandklasse A, B en E tot 1000 V 

Rating 21A – 183B 

Type blusmiddel Filmvormend schuim  

Hoeveelheid blusmiddel 6 L 

Drijfstof Stikstof 

Werkdruk 15 bar 

Spuitduur 30 seconden 

Werplengte 4 m 

Temperatuurbereik 0°C – +60°C 

Gewicht 10,5 kg 

Hoogte 557 mm 

Breedte 275 mm 

Diepte 162 mm 

Diameter 150 mm 

Bluseenheid 1 
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