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Poly Portex—sammuttajan henkilökohtainen CAFS-laitteisto 
 

Pieni virtaus suuri sammutusteho 
Pitkä suihkunkantomatka 

Helppo liikuteltavuus: 
Kantolaite, pyörät ja tukevat kantokahvat 

Alhainen paino 
Käyttäjä voi huoltaa ja täyttää laitteiston itse 

Tehokkain menetelmä sekä   A että B-luokan paloihin 
Soveltuu myös nestepaloihin, kumeille, muoveilla ja vaikeasti  

sammutettaville komposiittimateriaaleille. 
 
 

ROSENBAUER POLY PORTEX  
Huipputehokas ensi-isku kaikkiin paloihin 
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Rosenbauer Poly Portex SL10  CAFS 

 
Poly Portex on vaativaan ammattikäyttöön soveltuva suuritehoi-

nen, mutta kompakti ja helposti siirettävä ensi-iskun ja rajoitettu-
jen mutta vaativien kohteiden sammutukseen suunniteltu CAFS-

sammutin. Poly Portex on sekä tehokas että helppokäyttöinen.  

 
CAFS-sammute soveltuu sekä A– että B-luokan paloihin, raken-

nusten, ajoneuvojen sekä koneiden ja laitteiden sammuttamiseen 
sekä vaikeasti sammutettaville materiaaleille kuten kumeille, eri 

muovilaaduille ja sisustusmateriaaleille.  
 

CAFS-vaahto on tunkeutuva ja suojaava ja pysyy myös pys-

tysuorilla pinnoilla. Suihkukantomatka on pienestä virtaamasta 
huolimatta erittäin pitkä. CAFS-sammute aiheuttaa merkittävästi 

pienemmät oheisvahingot kuin jauhe– tai kalvovaahtosammutin. 
 

Rosenbauer Poly Portex laitteessa voidaan käyttää EN-1568-3 

hyväksyttyä myös nestepaloihin soveltuvaa A-vaahtonestettä tai  
kalvovaahtonestettä.  

 
Poly Portex laitteessa on pieni erillinen vaahtonestesäiliö ja erilli-

nen vastapaineesta riippumatona tuoton mukaan säätyvä erittäin 
tarkka vaahdonsekoitin. Poly Portex – säiliöiden täyttö on nopeaa 

ja mahdollista myös kenttäolosuhteissa. Erillisen sekoittimen ja 

vaahtosäiliön ansiosta laitteessa voidaan käyttää  myös muita 
kuin premix-sammutin käyttöön suunniteltuja vaahtonesteitä.  

 
Käyttökohteet: 

Sammutus– ja pelastuajoneuvojen alkusammutuslaitteisto 

Aluskäyttö ja telakat 
Teollisuus– , kuljetukset ja materiaalikäsittely  

Huolto– ja tankkausalueet 
Koneiden ja laitteiden kiinteä suojaus 

Rosenbauer Poly Portex SL10 tekniset tiedot: 

Mitat: 370 x 25 x 570 mm (L x S x K ) 
Paino: 21 kg 

Vesisäiliön tilavuus: 9,5 litraa 
Vaahtosäiliö: 0,25 litraa 

Paineilmasäiliö: 1 L / 200 bar 

Vesisäiliön materiaali: alumiinia 
vaahdonsekoitin: automaattisesti säätyvä 

 
Tuotto: 10 l/min 

Toimintapaine: 7 bar 
Suihkunkantomatka: 8-12 metriä suihkukulmasta riippuen 

Vaahtoneste: A–  A/B ;AFFF sekä RF 1% nesteet 

Vaahtoluku:  8  CAFS-vaahto  
Käyttölämpötila: -20—+45 C° 

Suutinosa: portaaton sumu-/suorasäätö ja sulkuventtiili 
 

Varusteet: kantolaite ja kuljetuspyörät 


