
MAG - BÌNH XỊT CHỮA CHÁY CẦM TAY 

CÁC TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN 
 
• Bình xịt chữa cháy aerosol cầm tay dành cho người 
chuyên nghiệp sử dụng, đặc biệt là các nhân viên ứng 
phó khẩn cấp  

• Được thiết kế để giảm sức mạnh của lửa nhằm có 
được nhiều thời gian hơn để triển khai các phương 
pháp chữa cháy truyền thống  

• Có thể sử dụng nhiều bình MAC nếu muốn  

• Sử dụng cho không gian kín; không sử dụng cho khu 
vực mở hoặc sử dụng ngoài trời  

• Để sử dụng, kéo chốt và lăn hoặc quăng vào khu vực 
có cháy. Khí sẽ được xịt ra sau khi kéo chốt 7-8 giây.  

• Bình FP-1000M có các cổng xịt trên và dưới; FP-
200M và FP-500M chỉ có các cổng xịt ở dưới  

• Có thể được sử dụng cho các đám cháy loại A, B, 
hoặc C 

 Cảnh báo! 

° Các thiết bị này chỉ dành cho những người chuyện 

nghiệp đã qua đào tạo sử dụng.  

° Tất cả các thiết bị an toàn, bao gồm găng tay, áo 

jacket chống cháy và kính an toàn phải được đeo 

cùng với các trang thiết bị bảo hộ cá nhân khác.  

° FP-1000M là loại bình xịt “nóng”, và nhiệt độ cực 

đoan xuất hiện suốt trong và sau khi xịt khí.  

° Người dùng bắt buộc phải được đào tạo về sử 

dụng bình xịt cầm tay trước khi sử dụng! 
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MODEL MÔ TẢ  SỐ BÌNH  

FP-200M 200 gram Bình xịt chữa cháy aerosol cầm tay  1200-11700 

FP-500M 500 gram Bình xịt chữa cháy aerosol cầm tay  1200-00010 

FP-1000M 1000 gram Bình xịt chữa cháy aerosol cầm tay  1200-11710 

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.  

thông tin đặt hàng 


