
 ELB 02-2 أماكن اإلستخدام و مساحات التغطية و مواصفات املنتج موديل


ELIDE FIRE®  ١- اسم املنتج:                                      كرة إطفاء الحريق

٢- نوع املنتج:                                      للمحركات للسيارات و مختلف وسائل النقل و املواصالت.


٣- حجم القطر:                                     ٤ انشات، بوصات.

.EN 615 وفًقا للمواصفة القياسية  ABC ٤- وسيط إطفاء الحريق:                        املسحوق الكيميائي الجاف


   BSI و إعتماد املعامل اإلنجليزية الدولية EN16263 و EN615 ٥- املواصفات القياسية و اإلعتمادات الدولية:  املوصفات القياسية األوروبية

VC 719331 بشهادة رقم                                                                 


A, B, C, E, K       :٦- أنواع الحريق التي تتعامل معها

 


الفئة A: مراقبة وإطفاء الحريق الناجم عن املواد القابلة لالحتراق العادية مثل الخشب والقماش والورق واملطاط والبالستيك إلخ.

االستخدام اليدوي: لرمي أو دحرجة الكرة إلطفاء الحريق.


االستخدام األوتوماتيك: للتثبيت مراقبة حدوث حريق بواسطة التأمني األوتوماتيك.


الفئة  B, C & K: مراقبة وحماية الحريق الناتج عن الغازات الطبيعية أو السوائل القابلة لالشتعال مثل الدهون والنفط و املشتقات البترولية أو زيوت الطهي 

                         و املطابخ.


الفئة E: مراقبة وحماية الحريق الناجم عن ماس كهربائي.

االستخدام األوتوماتيك فقط : للتثبيت من أجل مراقبة حدوث حريق بواسطة التأمني األوتوماتيك.


٧- طريقة العمل :                                                                   مالمسة اللهب أو الشرر الكهربي املتواصل.

٨- مستوى الصوت التنبيهي عند العمل:                                 ٩٠ - ١١٠ ديسيبيل


٩- ضمان املنتج من تاريخ التركيب :    سنتني + سنتني تجديد ضمان بعد الفحص للتأكد من سالمة املنتج بخطاب رسمي من الوكيل ) الجندي جروب (

١٠- الوزن الصافي / القطعة الواحدة :                                      ٤٠٠ ± ١٠ جم


١١- التعبئة :                                                                       ٢٤ وحدة لكل كرتونة

١٢- الوزن العام للكرتونة ( ٢٤ وحدة ) :                                   ١٦.٢٦ كجم


١٣- األبعاد ) طول x عرض x إرتفاع ( :                                    ٤٣ x ٥٧ x ٢٧ سم

١٤- حمولة الحاوية :                                                            ١ x ٢٠ قدم حاوية ، تحتوي على ٨٤٠٠ كرة 


                                                                                          ) ٣٥٠ كرتونة (  

١٥- مجال تغطية املسحوق الكيميائي الجاف عن عمل الكرة :     مساحة دائرية تساوي ٣.١٤ متر مربع ( دائرة 


                                                                                          قطرها ٢ متر ) بالتسليط املوضعي.

                                                                                          حجم تكعيبي يساوي ٠.٨ متر مكعب بالغمر الكلي.


١٦- تعليمات التخزين :                                                         يتم التخزين في درجات حرارة ( صفر إلى ٨٥ 

                                                                                          درجة مئوية ).


١٧- أمان املنتج:                                                                  املنتج غير سام ، آمن على البيئة و اإلنسان و الحيوان.



١٨- هذا املنتج ال يسب أي ضرر على للمعدات و الدوائر الكهربائية أو اإللكترونية من أي نوع . 

١٩- املسحوق الكيميائي الجاف داخل املنتج حامضي ، و يجب تنضيفه فورا بعد عمله إما بقطعة قماش جافة أو بمضخة هواء جاف  
       حتى ال يسبب تآكل للمعادن. 

٢٠- أماكن اإلستخدام : جميع أنواع غرف املحركات لجميع أنواع وسائل النقل و املركبات. 

نحن شركة كرات إياليد فاير برو املحدودة نؤكد و نعتمد هذه املعلومات لكرات إياليد فاير. 


