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Poederblusser met drukpatroon voor voertuigen 

Poederblusser Voertuig “BGS 2P” 

Product- en prestatie-eigenschappen 
 Blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische en Europese normen, 

met CE-keuring, BENOR V-keuring 
 Geschikt voor de scheepvaart 
 De brandblussers voor voertuigen zijn ontworpen volgens de 

norm EN 3-V 
 Het is een toestel met 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 juiste brandblusser zal gekozen worden in functie van de 
maximaal toegelaten massa 

 P1A: maximaal toegelaten massa ≤ 3500kg 
 P2A: maximaal toegelaten massa > 3500kg maar ≤ 7500kg 
 P3A: maximaal toegelaten massa > 7500 kg 

 Het universele poeder ABC beantwoordt aan de volgende eisen: 

 Het is in staat om vuren van klasse A, klasse B en klasse 

C te doven 
 Het is niet giftig, di-elektrisch en vorstvrij, fijn, fluïde en 

vormt een scherm tegen de hitte 
 Samenstelling van het poeder ABC: mengeling van 

ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat met hydrofobe 
additieven op basis van siliconen 

 Apparaat vervaardigd uit hoogwaardig staal 
 Buitenzijde voorzien van milieuvriendelijke, weerbestendige 100% polyester-harscoating 
 Standaard geleverd met ophangbeugel 
 Belangrijke informatie op een doorzichtige kwaliteitsvol zeefdruketiket 
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Bedieningsinstructie  
 Borgpen verticaal plaatsen en knijpkraan indrukken 
 Onmiddellijk inzetbaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS POEDERBLUSSER BGS 2P 

Type BGS 2P 

Code BGS S100124 

Goedkeuringsnummer EN3-V05/259 

Brandklasse A, B en C 

Rating 13A – 89B – C 

Type blusmiddel ABC poeder 

Hoeveelheid blusmiddel 2 kg 

Drijfstof CO2 

Werkdruk 12,6 bar 

Spuitduur 10 seconden 

Werplengte 3 m 

Temperatuurbereik -30°C – +60°C 

Gewicht 3,42 kg 

Hoogte 360 mm 

Breedte 135 mm 

Diepte 125 mm 

Diameter 110 mm 

Bluseenheid Objectblussing 
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