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Schuimblusser “AQUA COLD 9 -30°C” met drukpatroon 

Schuimblusser “AQUA COLD 9 -30°C” 
Speciaal ontworpen voor omgevingen onderhevig aan vorst. Deze brandblusser beschikt over alle 
eigenschappen van een gewone schuimblusser en werkt bovendien tot een temperatuur van -30°C. Het 
apparaat beschikt over een lichtblauwe voetzool waardoor het vanop afstand te herkennen is. Uiterst 
krachtig en toepasbaar voor meerdere doeleinden en toepassingsgebieden. Weinig tot geen collaterale 
schade bij het blussen of heropflakkering van het vuur door zeer doeltreffende eigenschappen van het 
schuim. 

Product- en prestatie-eigenschappen 
 Schuimblussers met hoge kwaliteit, duurzame binnenbekleding 

tegen corrosie 
 Gefosfateerde en verzinkte staalplaat 
 Zeer doeltreffend blusmiddel zonder milieubelastende stoffen. 

Kant-en-klaar blusschuim, 99,4% bio-afbreekbaar, niet giftig, niet 
irriterend en niet agressief 

 Diëlektrisch tot 35 kV 
 Robuuste schokbestendige kunststoffen voetring met 

schuimbuisadapter verzekert stabiliteit en bescherming tegen 
schade en corrosie 

 Duurzame slangmontage met stoffen bekleding gemaakt van 
synthetisch rubber 

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

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

 1,5 bluseenheid 
 BENOR: EN3 B, ANPI: E en CE goedkeuringen 
 Grote, gebruiksvriendelijke vulopening 
 Alle ventiel onderdelen met gestandaardiseerde schroefkoppeling 
 Intern CO2 gaspatroon met PE-bekleding en M18 schroefdraad 
 Uniforme, geanodiseerde metalen wartelmoer 
 Brandblusserhouder gemaakt van kwaliteitsstaal met muurhaak in verzinkt staal, uitwendig bedekt met 

rode epoxy afwerking voor een lange levensduur 
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Bedieningsinstructie  
 Percussiekop met visuele veiligheid (handvat vergrendeld in neergedrukte stand) en slangbevestiging 
 Verticale stijgbuis zonder bochten 
 CO2gas cartridge 
 Blusser naar vlammenbasis richten en knijpkraan indrukken 
 Bij het loslaten van hendel wordt de 

blussing onderbroken 
 Hervulbaar na gebruik 
 Bruikbaar tot -30°C 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS “AQUA COLD 9 -30°C” 

Type AQUA COLD 9 -30°C 

Code BGS S3000230 

Brandklasse A, B en E tot 1000 V 

Rating 27A – 233B 

Type blusmiddel FORTEX -30°C 

Hoeveelheid blusmiddel 9 L 

Drijfstof 180 g CO2 

Werkdruk 12-15 bar 

Spuitduur 45 seconden 

Werplengte 5 m 

Temperatuurbereik -30°C – +60°C 

Gewicht 15,3 kg 

Hoogte 575 mm 

Breedte 250 mm 

Diameter 170 mm 

Bluseenheid 1,5 
 

  


