
F 2 GM 13 A 89 B �

F 1 GM 8 A 34 B �

Een compakte
poederblusser met
grote bluskracht.
GLORIA poederblussers zijn
voor de volgende brandklassen
inzetbaar:

DIN EN 3 Euronorm

Brandklassen
en Rating

13 A = Typ F 2 GM 89 B = Typ F 2 GM

POEDERBLUSSERS
TYPE: F 2 GM

F 1 GM, F 2 GM

� Door de compakte constructie en
de eenvoudige bediening is dit
apparaat zeer geschikt voor
toepassing in bijvoorbeeld:
- personenauto´s
- vrachtwagens
- hobby ruimten
- keukens ( privé)

GLORIA AANBEVELING

� Hoge bluskracht en lange
spuitduur.

� Blusstraal onderbreekbaar.
� De kleinste buiten-afmetingen door

speciale ventiel- en tank-
constructie.

� Eenvoudig te controleren en
navulbaar.

� Alle kanten zijn afgerond op
aangeven van de automobiel-
industrie.

GLORIA PRESTATIES

� Poedertank van kwaliteits-staal.
� Buitenzijde is gecoat met milieu-

vriendelijke, weersbestendige
100% polyester-harscoating.

� Ventielhuis van messing.
� Het apparaat wordt kompleet

geleverd met montage-beugel en
gepatenteerde spanband.

GLORIA VEILIGHEID

Afb. F 2 GM

4,30 m

NEN EN 3 Euronorm

F 1 GM



� Stabiele draaggreep met in kleur
herkenbare bedieningsdelen.
- geel = borgclip
- zwart = bediening blusstraal

� Grote handgreep voor zekere
bediening.

� Volledig te bedienen met één hand
� Gebruiksgereedheid eenvoudig te

controleren door het testventiel of
de manometer. (manometer alleen
bij F 1 GM en F 2 GM)

GLORIA COMFORT

F 2 GM 3,4 Glorex 2 stikstof 10 4 -35° C/+60° C 316 115 160

F1 GM 1,6 ADEX 1 stikstof 8 4 -30° C/+60° C 275 95 130

AFB. 1.: beugel met spanband
AFB. 2.: praktische handgreep met

bedieningshendel
AFB. 3.: manometer voor optische kontrole

DOORSNEDE GLORIA POEDERBLUSSER

FUNCTIES:

� borgcl ip (geel ) indrukken, apparaat is
inzetbaar.

� bedieningshendel (zwart) indrukken,
ventielspindel � opent het ventiel .

� sti jgbuis, het bluspoeder stroomt door
de sti jgbuis naar de spui tmond �.
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Sie wollen das Beste an Sicherheit – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

Technische gegevens:

type

gewicht
v/h

gevulde
apparaat

blusmiddel
hoeveelheid
blusmiddel

kg
dri j fstof spuitduur

sec.
werplengte

mtr.
temperatuur-

bereik hoogte
mm.

afmetingen

breedte
mm.

diepte
mm.

� De landelijk opererende 24-uurs-
service-dienst draagt zorg voor
jaarlijkse kontrole, volgens NEN
NORM 2559, van alle bij U
aanwezige brandblusapparatuur.

GLORIA SERVICE

� Een netwerk van goed opgeleide
GLORIA dealers door geheel
Nederland verzorgen de jaarlijkse
controle en onderhoud van al uw
brandblusapparatuur.
Overeenkomstig de nieuwste
Europese normen zijn onze
GLORIA produkten vervaardigd.
Theoretische- en praktische
blusinstructies, zoals voorgeschre-
ven door de Arbo-wetgeving,
worden door onze organisatie op
lokatie uitgevoerd.
Veiligheid is een must! GLORIA
fabrieksapparatuur is dan ook ISO-
9001 gecertificeerd!
De overheid, gemeenten en het
bedrijfsleven in Nederland behoren
tot onze opdrachtgevers. Daar zijn
wij trots op.
’Vertrouwen in de mens en het
produkt’ geeft de noodzakelijke
continuïteit.

GLORIA ADVIES

POEDERBLUSSERS
TYPE: F 2 GM, F 1 GM

Technische wi jzigingen voorbehouden Ten dienste van het milieu - gedrukt op chloorvrij, gebleekt papier
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