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Poederblusser “PRO” met inslagarmatuur en bluspistool 

Poederblusser “BGS PRO P12P” 
Universeel inzetbaar blusapparaat met doordachte techniek voor inwerkingstelling. Extreem robuuste en 

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

Product- en prestatie-eigenschappen 
 Milieuvriendelijk, hoge kwaliteit bluspoeder 
 Snel inzetbaar door inslagarmatuur 
 Inwendig drukpatroon 
 Stabiele kunststof handgreep met herkenbare 

bedieningselementen 
 geel = veiligheidspen 
 rood = inslagknop 

 Drukhouder vervaardigd uit kwaliteitsstaal 
 Buitenzijde voorzien van milieuvriendelijke, 

weerbestendige 100% polyester-harscoating 
 Robuuste schokbestendige kunststoffen voetring 

verzekert stabiliteit en bescherming tegen schade en 
corrosie 

 In de voetring geïntegreerde houder voor het 
bluspistool 

 Roterend spuitpistool met blusslang voor gerichte, 
geregelde en milieuvriendelijke uitvoer van 
blusmiddel 

 Onderbreekbaar bluspistool maakt gerichte en 
gedoseerde brandbestrijding mogelijk 

 Duurzame slangmontage met stoffen bekleding 
gemaakt van synthetisch rubber 

 Gebruik bij elektrische installaties tot 1000V bij 
minimum afstand van 1m 

 2 bluseenheden 
 Stabiele handgreep verhoogt mobiliteit van het apparaat tijdens gebruik 
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Bedieningsinstructie  

 Gele borgpen A verwijderen 

 Rode knop B indrukken om toestel onder druk te zetten 

 De CO2 drijfgas fles D wordt gepercuteerd, door de naald C 

 CO2 stroomt door de blaaspijp E in het lichaam en levert een 
zeer goede turbulentie van het poeder 

 Het poeder gaat door de stijgleiding F in de slang lijn G 

 Het zwenk- en drukpistool H maakt gerichte brandbestrijding 
mogelijk 

 

 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS POEDERBLUSSER “BGS PRO P12P” 

Type BGS PRO P12P 

Code BGS G8019501869 

Goedkeuringsnummer EN3-B98/170 

Brandklasse A, B, C en E tot 1000 V 

Rating 55A – 233B – C 

Type blusmiddel ABC Glorex poeder 

Hoeveelheid blusmiddel 12 kg 

Drijfstof CO2 

Werkdruk 15 bar 

Spuitduur 26 seconden 

Werplengte 7 m 

Temperatuurbereik -30°C – +60°C 

Gewicht 18,6 kg 

Hoogte 610 mm 

Breedte 290 mm 

Diepte 205 mm 

Diameter 190 mm 

Bluseenheid 2 
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