
EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 6 LITROS LITH-EX
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LINHA EXTINTORES BATERIA DE LÍTIO

DESCRIÇÃO
Um extintor de incêndio de alto desempenho projetado para combater os incêndios de 
baterias de lítio rapidamente. 

Uma solução única para um problema não resolvido de outra forma. Proteção eficaz contra 
incêndio de bateria de lítio projetada e testada para enfrentar os perigos representados por 
incêndios de bateria em uma variedade de aplicações. A tecnologia de supressão de fogo de 
névoa AVD funciona para prevenir a propagação de calor e efetivamente suprimir as chamas. 

* Pressão refere-se à pressão manométrica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Capacidade total da borda: 7,78 litros
• Peso do agente (aprox.): 6,6kg
• Peso total da unidade: 10,7kg
• Altura total: 530mm
• Canister de diâmetro total: 170mm
• Temperatura de operação: +5oC a +60oC
• Tempo de descarga (aprox.): 120 segundos
• Faixa de descarga (aprox.): 1,5 a 2 metros
• Pressão da operação*: 15 bar
• Agente extintor: AVD
• Propulsor: Nitrogênio (3% He)

APLICAÇÃO
É adequado para uso em áreas de alto risco como:
• Este extintor de 6 litros é ideal para combater incêndios de baterias de lítio que ocorrem em fábricas ou escritórios. 
 Resfrie a fonte de fogo, contenha o incêndio e proteja-a contra danos posteriores com resultados inatingíveis com 
 outros agentes. Uma necessidade onde grandes quantidades de dispositivos de bateria de lítio estão presentes.
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