
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

אמצעי עזר בכיבוי אש באמצעות אבקה
בעת שריפה - פעל תחילה להזעקת שירותי כיבוי האש
יש לקרא הוראות מפורטות אלה לפני שימוש במוצר

המוצר הוא אמצעי עזר לסיוע בכיבוי אש בשלבים ראשוניים ובאמצעות אבקה יבשה. 
המוצר אינו מהווה תחליף לשירותי כיבוי. יעילות המוצר בכיבוי מוחלט של  האש אינה מובטחת,

לרבות בשל אפשרות של התלקחות חוזרת של האש. 
לכן, בעת פריצת אש, פעל להזעקת כוחות כיבוי האש וההצלה, והתרחק מהאש.

הוראות בטיחות:

אין לפתוח, לחורר, לפרק או לפגוע בשלמות המוצר או להסיר את עטיפת הפלסטיק ממנו. •
יש להשתמש במוצר אך ורק למטרה שלשמה הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש. אין להצית או לזרוק את המוצר בכוונה שלא     •

לצורכי כיבוי אש.
אין להרטיב או לשפוך מים או כל נוזל אחר על המוצר, לרבות ניקויו עם מטלית לחה. הרטבת המוצר בכל דרך תפגע ביעילותו.     •

האחריות על המוצר תפוג לאלתר עם הבאתו במגע עם מים בכל מינון.
יש לשמור על כללי זהירות נאותים במקרה של שריפה. יש להתרחק מהאש בעת שימוש באמצעי העזר בכיבוי אש. •
עם הפעלת האמצעי ופיזור האבקה יש להתרחק לאזור מאוורר. יש להגן על הנשימה מפני העשן והאבקה. •
במקרה של צריבה בעיניים או תגובה אלרגית הנובעת ממגע אבקת הכיבוי בעיניים- יש לשטוף העיניים במים נקיים ולהתייעץ עם  •

רופא.
המוצר אינו מיועד למאכל ו/או לשתייה ו/או לצריכה על ידי אדם או בע"ח. •

הוראות כלליות:

אמצעי העזר בכיבוי אש בשלביה הראשוניים יכול לסייע בכיבוי שריפות מהסוגים שלהלן:
I ..שריפה של חומר בעירה מוצק – A קבוצה
II ..שריפה של חומר בעירה נוזלי – B קבוצה
III ..שריפה הכוללת חומרים דליקים – C קבוצה
IV ..שריפה הנגרמת ממוצרי חשמל – E קבוצה
V ..שריפה הנגרמת משמני טיגון – F קבוצה

אמצעי העזר בעל חיי מדף של עד 5 שנים ללא תחזוקה, לאחר מכן יש להחליפו. יש לאכסן במקום יבש ומוצל. •
אמצעי העזר לכיבוי אש מיועד לחללים מקורים. שמור או תלה את אמצעי העזר לכיבוי אש בטמפרטורת חדר ובסביבה יבשה, הרחק  •

ממקור אש גלוי.
האמצעי יפעל במידיות ,תוך שניות ספורות ועד 15 שניות מרגע מגע ישיר עם האש. •
היקף השפעה אפקטיבי בתנאי פיזור אופטימלים של האמצעי בתצורת כדור / קוביה הוא עד 3 מ"ק )מחסנית- עד 1.5 מ"ק( בפיזור של  •

360 מעלות.
פעולת האמצעי מלווה ברעש פיצוץ ובפיזור אבקת הכיבוי, העלולים ליצור בהלה. •
לאחר השימוש באמצעי העזר ולאחר שהאש כובתה, ניתן לנקות את האבקה שנותרה באמצעות שואב אבק )ואקום( או אמצעי אחר. •
אבקת הכיבוי עלולה לגרום נזק מישנה למכשירים, אביזרים, ציוד וטקסטיל הרגישים לאבקה. יש לנקות האבקה בהקדם האפשרי  •

למניעת נזק.



הוראות השימוש:

יש למקם את אמצעי העזר לכיבוי אש מעל מוקד התלקחות פוטנציאלי, אך הרחק ממקור אש גלוי, בחללים מקורים ובסביבה יבשה כגון  
במחסן, באזורי עבודה, מכונית, סירה וכל חלל אחר אשר בו עשויה להתלקח שריפה.

ניתן להניח את אמצעי העזר לכיבוי אש על משטחים מאוזנים או לתלותם על קיר או תקרה, באמצעות התקן המתכת והברגים הנלווים למוצר 
)ההתקן המצורף לאמצעי בתצורת כדור אינו מתאים לתליה על תקרה( :

I . משטח מאוזן – יש להניח את המוצר על המשטח, כדוגמת מדף, כאשר כיוון החץ מורה למטה. )אמצעי בתצורת כדור ניתן לייצב ע"י
הצבתו על גבי הבסיס הקטן של ההתקן המצורף(

I ..קיר – יש לחבר את התקן המתכת עם הברגים לקיר ולהניח במרכזו את המוצר, כאשר החץ מורה למטה
I . תקרה - יש לחבר את התקן המתכת עם הברגים לתקרה כשבמרכזו מונח המוצר, כאשר החץ מורה למטה )לאמצעי בתצורת כדור

נדרש להזמין בנפרד התקן יעודי(.

האמצעי יופעל עצמאית במידיות )תוך שניות ספורות ועד 15 שניות מרגע מגע ישיר ורציף עם האש(.

הפעלה ידנית:
במידת הצורך, ולאחר שווידאת שאינך מסכן את עצמך, ניתן להשליך את המוצר למוקד האש; יש להתרחק אופן מידי ככל הניתן מהאש; 

האמצעי יפעל במידיות, מרגע מגע ישיר ורציף עם האש )תוך שניות ספורות ועד 15 שניות(.

פרמטרים טכניים:
• .120dB < :רעש
היקף שטח פעולה מקסימלי בסיוע לכיבוי שריפה, בתנאי פיזור אופטימלים: כדור: 3 מ"ק / קוביה: 3 מ"ק / מחסנית: 1.5 מ"ק. •
זמן תגובה ממוצע: 3-5 שניות ועד 15 שניות מרגע מגע ישיר ורציף עם האש. •
• -40o +90o C :פעיל במנעד הטמפרטורות
• 650g. -/+ 10% - 1250        מחסניתg. -/+ 10%– 1150.     קוביהg. +/- 10%  - משקל המוצר:     כדור
•  600g. -/+ 10% - 1200       מחסניתg.  -/+ 10%– 1100.    קוביהg. +/- 10%  - משקל האבקה:    כדור
• .120X80X120mm :125,    מחסניתX125X125mm :150,                  קוביהmm :מידות המוצר:      כדור
אחריות על המוצר למשך 24 חודש מיום  28/2/17 •
• CE 151202.SGTQT46 :מס' תקן אירופאי

מכיל אבקה יבשה לכיבוי אש: 
Mono ammonium phosphate 50% ,Ammonium sulfate 25%,Mica powder and other desiccants 25%

מיוצר: בבלעדיות עבור HWH ישראל ע"י -
S.G. Technology Co. Ltd.Taian

Shandong סין 
יבואן: האוזר וולפסון אחזקות בע"מ )HWH  ישראל(

טלפון: 046103343
פקס:  046904995

שדמות דבורה 1524000
ישראל

www.hwholdings.co.il
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