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Produkty te przeznaczone są do gaszenia pożarów. 
Gaśnice proszkowe przeznaczone są do pożarów: 

A (pożary ciał stałych stałych), B (pożary cieczy) i C (pożary gazów). 

Gaśnice pianowe są przeznaczone do pożarów: 
A (pożary ciał stałych) i B (pożary cieczy). 

Istnieją również gaśnice na dwutlenek węgla, które są przeznaczone do
gaszenia tylko z pożarów typu B (pożary cieczy), gaśnice wodne tylko do
pożarów typu A oraz gaśnice specjalnego typu, takie jak gaśnice typu F,

które, między innymi, są używany do spalania oleju/tłuszczu. 
Gaśnice specjalne to gaśnice z czystym środkiem HFC236-fa jest używany

głównie do gaszenia pożarów typu B (pożarów cieczy). 
Innym specjalnym typem są gaśnice materiałowe AVD przeznaczone do

gaszenia pożarów baterii litowych.
Gaśnica składa się ze zbiornika ciśnieniowego zawierającego materiał

gaśniczy, głowicy zaworu do regulacji rozprężania i często z węża, który
pomaga w ukierunkowaniu ognia. 

Instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji oraz informacje dotyczące
certyfikacji i wydajności produktu są opisane na sprzęcie oraz w arkuszu

informacyjnym firmy.
Specjalny typ gaśnic wodnych, gaśnice na mgłę wodną wykorzystują

specjalnie zaprojektowany zespół wirnika oraz dyszę, które powodują
tworzenie się mgły wodnej, a więc kropelek o bardzo małych rozmiarach.

Pojawiające się kropelki przepływu mgły mieszczą się w zakresie 55-75
µm, a energia kinetyczna pozwala na pokonanie konwekcyjnego prądu

ognia. Szczegółowe informacje na temat tej technologii można znaleźć w
instrukcji obsługi tego typu gaśnicy

Głowica zaworu jest wyposażona w urządzenie zabezpieczające, aby
zabezpieczyć przed  nadmiernym wzrostem ciśnienia. 

W takim przypadku zawór bezpieczeństwa uwalnia dodatkowe ciśnienie.
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W ten sposób żadne pęknięcie lub inna usterka spowodowana
nadciśnieniem nie może uszkodzić butli i ludzi lub towarów znajdujących

się w pobliżu.
Gaśnice są zasilane azotem pod ciśnieniem PS18bar lub PS20bar, gdy jest

magazynowane pod ciśnieniem. W przypadku gaśnic na naboje gazem
pod ciśnieniem jest CO2 i znajduje się on w naboju CO2 wewnątrz

zbiornika ciśnieniowego. Wkład uwalnia dwutlenek węgla do naczynia
ciśnieniowego w przypadku użycia. Przenośne gaśnice z czystym

środkiem są również pod ciśnieniem z azotem o PS 24,5 bara.
Zakres temperatur pracy wynosi od -30 do +60oC dla gaśnic

proszkowych, -30 (lub -20 w niektórych przypadkach) do +60oC dla
gaśnic na dwutlenek węgla oraz +5 do +60oC dla gaśnic wodnych.

Niektóre specjalne typy środków mają różne limity temperaturowe, jak
np. środek pianotwórczy typu ABF o temperaturze minimum -30 oC oraz

gaśnice na środek czysty o zakresie temperatur od -10 oC do +60 oC.
Ciśnienie próbne urządzenia jest ustawiane zgodnie z typem i

obliczeniami wskazanymi w odpowiednich normach. W przypadku gaśnic
proszkowych i wodnych ciśnienie próbne jest ustawione na PT27bar lub

PT30bar, dla HFC na 35 barów, a dla gaśnic CO2 na 274 i 315 barów,
zgodnie ze wskazaniami modelu.

Podłączenie zaworu różni się w zależności od konstrukcji wybranej
gaśnicy. Jest to M24x1,5, M30x1,5, M74x2 i M45x1,5 dla gaśnic

proszkowych, wodnych i czystych do 25E dla gaśnic przenośnych CO2.
Gaśnice te są regulowane przez Dyrektywę Ciśnieniową (PED,

2014/68/UE), Sprzęt Morski (MarED, 2014/90/UE) i są zgodne z normami
europejskimi EN3.7+A1 2007, EN3.8+AC 2007 i EN3 .9+AC 2007 (do

gaśnic przenośnych CO2).
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