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Automatycznie uruchamiana gaśnica pianowa 6L 
potocznie nazywana SUG – Samoczynne Urządzenie 
Gaśnicze. Montaż odwrócony pionowy np. pod 
sufitem, stropem itp. Po uruchomieniu następuje 
gaszenie pionowo w dół z rozbiciem strumienia 
stożkowo na boki. Ładunek 6 litrów wyrzucany jest 
natychmiast po uruchomieniu czujnika temperatury 
+68 ° C (fiolki) w całości do końca bez przerywania. W 
trakcie uruchomienia wytwarza się piana gaśnicza. 
Środek gaśniczy zawiera mieszaninę wody i 
koncentratu piany AFFF. Możliwe gaszenie 
materiałów stałych A, płynnych B i gazowych C. 
Możliwe gaszenie do 1000V w obecności człowieka 
lub bez ograniczeń jeśli nie ma ludzi w zamkniętym 
pomieszczeniu. Np. w rozdzielni elektrycznej, 
transformatorze, sterowni wiatraka itp. Może ugasić 
pożar na powierzchni 7m2 (przy wysokości montażu 
do 3m). Czas gaszenia: ~9 s. Piana w odróżnieniu od proszku, wnika głęboko w strukturę materiału jak drewno, płótno, tworzywo. Piana 
ma działanie chłodzące i uszczelnia powierzchnię płonącej cieczy, zapobiegając ponownemu zapłonowi. Dla długiego i bezpiecznego 
użytkowania wnętrze butli pokryte jest warstwą antykorozyjną. 

Opakowanie: karton, wypełnienie uformowany styropian, który zapewnia bezpieczną przesyłkę. W zestawie uchwyt, wieszak sufitowy 
do solidnego zamocowania urządzenia do sufitu. 
 
Zastosowanie: 
Gaśnica automatyczna proszkowa polecana jest do stosowania w miejscach publicznych, domach, garażach, biurach, magazynach. 
Idealnie nadaje się do kotłowni, komory silnika, składzików, sprzętu, magazynków, kiosków. Zastosowanie od -20ºC do +50°C. 
 
Montaż: 
Prawidłowe działanie możliwe jest tylko przy zamontowaniu odwróconym 
zaworem tryskaczowym w dół. 
Gaśnicę zaleca się instalować na wysokości 2,5-3,0 m. 
Do montażu użyć wieszaka, zaczepu sufitowego, który jest w zestawie. 
Przed zainstalowaniem w zamkniętej przestrzeni gdzie naturalnie 
występuje podwyższona temperatura należy zmierzyć maksymalna 
możliwą temperaturę, np. w komorze silnika pojazdu, w kotłowni, 
odlewni, itp. Opcjonalnie można zastosować wyższe temperatury 
uruchomienia. Stosowana jest zarówno jako dodatkowe urządzenie 
gaśnicze.  
 
Uwaga.  
Każde urządzenie pianowe czy gaśnica po uruchomieniu pozostawia w 
płynie sól. Dlatego zaleca się czyszczenie i mycie powierzchni np. 
urządzeń elektronicznych pokrytych pianą. Sól fosforowa może uszkodzić 
układy scalone urządzeń elektronicznych w okresie kilku dni. Naszym 
obowiązkiem jest przypomnieć, że SUG to dodatkowy produkt 
przeciwpożarowy do wszystkich rodzajów pożarów i nie spełnia 
warunków normy EN-3 przeznaczonych dla gaśnic. 

Dane techniczne: 
Nazwa modelu: RM6000AV 
Materiał gaśniczy: Piana wodna AFFF 
Klasa pożaru A, B  elektryczne do 1000V (w obecności człowieka 
Objętość środka gaśniczego: 6 litrów 
Waga brutto: 9,2kg 
Wymiar: 280mmx280mmx220mm 
Zakres temperatur: -20ºC do + 50ºC 
Temperatura zadziałania:  + 68 ° C 
Powierzchnia pokrycia gaśniczego: 7 m2 z wysokości 3 m 
Czas gaszenia: ~9 s. 

Maksymalne ciśnienie robocze: 14MPa 
Zbiornik stalowy powlekany wewnątrz tworzywem 
Malowanie proszkowe RAL 3000 
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