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Poederblusser “MANOMETER” onder permanente druk voor voertuigen 

Poederblusser Voertuig “BGS PD9” 
Standaard apparaat voor gebruik in voertuigen met eenvoudige bediening. De houder staat bij dit type 
toestellen voortdurend onder druk. De manometer verzekert steeds een optische controle van de druk. 

Geschikt voor brandklassen A, B, C en E tot 1000 V op een minimum afstand van 1 m. 

Product- en prestatie-eigenschappen 
 Universeel en onmiddellijk inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische en Europese normen, 

met CE-en een BENOR-V keuring 
 De brandblussers hebben een beperkte geldigheid van 6 

jaar, opgelegd door de wet. Zij moeten vervangen worden 
op het einde van hun geldigheidsdatum. Deze datum 
wordt vermeld op elke brandblusser 

 De brandblussers voor voertuigen zijn ontworpen volgens 
de norm EN 3-V  

 Vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal 
 Buitenzijde voorzien van milieuvriendelijke, 

weerbestendige 100% polyester-harscoating 
 Robuuste schokbestendige kunststoffen voetring verzekert 

stabiliteit en bescherming tegen schade en corrosie 
 Houder voor slang geïntegreerd in voetring 
 Apparaat onder permanente druk met manometer voor 

drukcontrole 
 Milieuvriendelijk, hoge kwaliteit ABC-bluspoeder 
 Duurzame slangmontage met stoffen bekleding gemaakt 

van synthetisch rubber 
 Met terugslagklep 
 Bruikbaar bij elektrische installaties tot 1000 V bij 

minimum afstand van 1 m 
 Standaard geleverd met ophangbeugel 
 Belangrijke informatie op een doorzichtige kwaliteitsvol 

zeefdruketiket 
 1 bluseenheid 
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Bedieningsinstructie  
 Borgpen uittrekken 
 Knijpkraan indrukken 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS POEDERBLUSSER BGS PD9 

Type MANOMETER BGS PD9 

Code BGS G0040412395 

Brandklasse A, B, C en E tot 1000 V 

Rating 43A – 233B – C 

Type blusmiddel ABC poeder 

Hoeveelheid blusmiddel 9 kg 

Drijfstof Stikstof 

Werkdruk 15 bar 

Spuitduur 16 seconden 

Werplengte 7 m 

Temperatuurbereik -30°C – +60°C 

Gewicht 13,7 kg 

Hoogte 610 mm 

Breedte 265 mm 

Diepte 182 mm 

Diameter 170 mm 

Bluseenheid 1,5 
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