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AUTOMATISCHE BRANDBLUSSERS | METERKAST – MOTORRUIMTE – WASDROGER -ENZ

Automatische brandblusser. Een automatische brandblusser activeert
zonder 230V aansluiting. Ook is geen brandmeldcentrale aansluiting
nodig. Deze automatische brandblusser blust een beginbrand zonder
tussenkomst van personen binnen seconden wanneer de temperatuur
in een ruimte een hogere dan toegestane waarde bereikt. Automatische
brandblussers zijn in diverse prijsklassen te koop. Wij adviseren u dit
type automatische brandblusser welke de beste prijs – prestatie biedt.
Bestel bij ons uw automatische brandblusser. Ook in het automatische
brandblusser segment zijn er innoverende automatische brandblussers
ontwikkeld met een bewezen blussende werking. Deze automatische
brandblusser met een milieuvriendelijke blusstof is geschikt voor het
veilig blussen op onder spanning staande elektrische apparatuur. Prima
geschikt voor in de meterkast en boven wasdrogers en wasmachines.

De werking van automatische brandblussers is versneld verlagen van de ontbrandingstemperatuur
door warmte onttrekking en door verstikking van het vuur door een sterk afdekkend verkoelend
werkend blusmiddel. Automatische brandblussers behoeven enkel een visuele controle en geen
onderhoud. Automatische brandblussers dienen voor het tegen brand beschermen van bijvoorbeeld
een motorruimte, opslagruimte, werkplaats, garage, wasmachine, wasdroger, meterkast, kantoor
winkelruimte, caravan, stallen en overige brandpreventieve toepassingen. De door ons aangeboden
automatische brandblussers zijn immuun voor trillingen en schokken welke schadelijk zijn voor de
meeste andere detectie en blussystemen en dienen om vroegtijdig een beginnende brand op te
merken en uitbreiding van brand te voorkomen. Zelfs wanneer er geen personen aanwezig zijn.

Behalve voor automatische brandblussers kunt u bij ons ook terecht voor informatie
over brandhaspels, brandblussers zoals onderhoudsvrije sprayblussers maar ook
voor advies over computerruimte brandbeveiliging en aanverwante disciplines. Ook
komt op de betreffende webpagina die u bezoekt de bijbehorende regelgeving
aangaande brandblussers en brandhaspels aan bod. Zie de pagina brandveiligheid
links. Hebt u vragen over brandveiligheid artikelen zoals blusdekens of handzame
en erkende brandblussers voor woning, kantoor, auto of boot? Wij zijn u van dienst.

Automatische brandblusser kopen? Neem gerust contact op.

Met vriendelijke groet,
Automatische Brandblusser
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