
EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 1 LITRO 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.

Proteja controle e interrompa o disparo da bateria de lítio rapidamente. Experimentados e testados 
para proteger contra chamas, nossos extintores de incêndio com bateria de lítio são projetados para 
extinguir com segurança as chamas e evitar a reignição.Quando se trata de apagar o incêndio de 
uma bateria de lítio, o AVD trabalha para fornecer resultados que são inatingíveis ao usar agentes 
alternativos. Nosso extintor de incêndio de 1 litro fornece proteção eficaz contra incêndio da bateria 
de lítio para evitar a propagação de calor quando aplicado como névoa. O revestimento AVD também 
atua como corta-fogo.

* Pressão refere-se à pressão manométrica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Capacidade total da borda: 1,24 litros
• Peso do agente (aprox.): 1,1kg
• Peso total da unidade: 2,1kg
• Altura total: 350mm
• Canister de diâmetro total: 85mm
• Temperatura de operação: +5oC a +60oC
• Tempo de descarga (aprox.): 25 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:
• Ideal para uso em fábricas, escritórios e outros locais onde as tecnologias de bateria de lítio são proeminentes.



Secur Comercial Importadora e Exportadora
Av. Barão da Vitória, 93 - Vila Bandeirantes - SP
Tel.: +55 11 2971.4444 - www.secur.com.br

LINHA EXTINTORES BATERIA DE LÍTIO

M
ai

o 
21

 - 
V1

R

9Ltr

6Ltr

1Ltr

2Ltr

25

50 Ltr500 ml
Celulares e

Lojas de Reparo
de Computadores

Casa e
Escritório

Oficinas

Fabricantes e 
Locadores de Scooter
e Bicicletas Elétricas 

25

 U
nder 6

0W
h

60-100 Wh

100-250Wh

250-500W
h

500-750Wh

Over 750 Wh

Over 750W
h

Ltr

Oficinas de 
Reciclagem 
de Baterias

Estações de
Armazenagem
de Energia 

Você está
preparado para

um fogo de bateria
de íon de lítio?

Estações
de Recarga
de Carros
Elétricos 


