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ألجهزة اإلطفاء ونظم مكافحة احلريق

فى مواجهــة احلـريق ال تعتمد إال على األفضـل دائمـا

جهاز إطفاء حريق يدوى يعمل باملسحوق الكيماوى اجلاف
  ضغط مخزون

اإلدارة العامة :
شارع جسر السويس- قطعة 109 املنطقة الصناعية

طريق مصر إسماعيلية - القاهرة - مصر
: 2016 / 11111 القاهرة ص.بريد 

+20 )2(  2698 9443 / 5 / 6 : تليفـون 
+20 )2(  2698 8447           : فاكـس 

بريد الكترونى: 
  info@bavaria.com.eg : عام  

domestic.sales@bavaria.com.eg : مبيعات محلية  
international.sales@bavaria.com.eg : مبيعات دولـيـة  
customer.service@bavaria.com.eg : خدمة العمالء  

www.bavaria.com.eg : موقع الكترونى  
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EN 3
مجال االستخدام : 

Germany - Egypt - Lebanon - Sudan - U.A.E.

اليـــدوى  اإلطفــاء  جهــاز 

دفاع  خــط  سكاوت  طـراز 

أول ملواجهـــة احلـــريق فى 

اللحظــات االولـى ، واالمـثل 

لالستخـــدام فـى املنشـأت 

التجـــــارية والصنــــاعية 

والورش واملناطق السياحية 

واملطــــارات واملستشفيات 

واملراكــز الطبيــة والفنـادق 

واخملـازن بأنواعهـا وغيرهـا .



مزايا الجهاز :

الضمان :

B.LDS.10/1

عامني من تاريخ الشراءمدة الضمان
تلف باخلامات أو عيوب بالتصنيعمجال تغطية الضمان

وسيلة تغطية الضمان
تقتصر على استبدال اجلزء / املنتج املعيب وذلك بعد التحقق مبعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية 

الضمان أو استبدال املنتج بأكمله فى حالة تعذر تغيير اجلزء املعيب طبقاً لرؤية مسئول خدمة العمالء

عناصر اسقاط الضمان
سوء االستخدام ، سوء التداول أو التخزين ، إجراء أى أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح 

لها بذلك كتابة من قبلنا

المواصفات الفنية :
6 كجمالسعة

- 20° حتى 70° مئويةاجملال احلرارى للصالحية

35 بارضغط االختبار

يتعدى 70 بارضغط االنفجار

من املبلمرات الهندسيةجسم رأس اجلهاز

مصنع من اللدائن اخلاصة باملنتجات الهندسيةالقاذف

صلب مصنع طبقا للمواصفات األوروبية DIN EN 10130  واملصرية ES1110خامة البدن

مسحوق كيماوى جاف -  املادة الفعالة أحادى فوسفات األمونيوممادة اإلطفاء

البدن معالج كيميائيا ومطلى إليكتروستاتيكيا بالبوليستر األحمر بنسبة 100%الطالء

10.9 كجم تقريباالوزن القائم للجهاز

25.5 × 17.5 × 56.5 سم تقريبااألبعاد )طول × عمق × ارتفاع(

ألجهزة اإلطفاء ونظم مكافحة احلريق

فى مواجهــة احلـريق ال تعتمد إال على األفضـل دائمـا

جهاز إطفاء حريق يدوى يعمل باملسحوق الكيماوى اجلاف - ضغط مخزون
طراز  : سكاوت - اجملموعة الفضية

الرسومات والصور اإليضاحية التى يتضمنها العرض الفنى قد تشمل على إضافات اختيارية متاحة بأسعار إضافية .                 حتتفظ لنفسها باحلق فى تغيير 
او تعديل املواصفات الفنية او الرسومات والصور اإليضاحية املقدمة بالعرض الفنى دون سابق أخطار. وسوف يعتد فقط باملواصفات املقدمة فى العرض الفنى 

عند صدور أمر توريد مطابق للعرض.
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ذو قدرة إطفائية عالية .
سهل االستخدام وضاغط التشغيل مصمم بحيث يسمح بالتحكم في خروج املسحوق على 

دفعات وفى كمية املسحوق املتدفقة .
مجموعة الرأس مصنوعة من املبلمرات الهندسية اخلاصة . 

ومزودة مبانوميتر لبيان الضغط أثناء التشغيل . وبلف تفريغ ضغط خلف املانوميتر للتحقق 
من الضغط داخل اجلهاز وكذا لتفريغ الضغط عندما يلزم األمر .

اجلهاز مزود بخرطوم مركب فى نهايته مقبض  وفوهة لسهولة توجيه املسحوق .
مجموعة الرأس مزودة بضاغط للتشغيل، ومبقبض للحمل .

البدن مـزود بقاعدة بالستيكية عازلة للكهرباء ومانعة للصدأ .
البدن معالج ومطلى اليكتروستاتيكيا بالبوليستر األحمر .

املسحوق املستخدم ميتاز بقدرته اإلطفائية الفائقة ، املسحوق يحتفظ بخواصه من انسيابية 
وعدم تعجن أو حتجر وال يتأثر بالرطوبة. كما ميتاز بقابليته للتخزين ملدة طويلة .

مناسب ملكافحة حرائق الكهرباء حتى 1000 فولت من علي بعد 1 متر علي األقل .
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DIN/EN3 مطابق وحاصل على اعتماد املواصفات القياسية املصرية رقم 734 واملواصفات القياسية األوربية املوحدة
حاصل على عالمة اجلودة املصرية الصادرة من الهيئة املصرية العامة للمواصفات واجلودة  

TÜV حاصل على اعتماد هيئة الرقابة الفنية األملانية ألوعية الضغط
حاصل علي عالمة        ملطابقة معــايير التفتيش األوربية جلودة املنتجات 

ISO 9001- ISO 14001- OHSAS 18001  الشركة حاصلة على اعتماد نظم إدارة اجلودة الشاملة
ISO/IEC 17025  معامل شركة باڤــاريا معتمدة طبقا للمواصفة


