
De ANSUL ECO Master F500 schuimblusser 
bevat biologisch afbreekbaar blusschuim 
en is voorzien van het milieukeurmerk. 
De blusser is zeer betrouwbaar en heeft het 
hoogste blussend vermogen in zijn klasse. 

De grote worplengte en de hoogwaardige 
blusstof zorgen ervoor dat iedere gebruiker 
op een veilige afstand effectief kan blussen. 

De ECO Master F500 schuimblusser, 
geschikt voor A- en B-klassebranden, 
biedt de mogelijkheid om zeer lokaal te 
blussen waardoor het overzicht op de plek 
van de brand behouden blijft en er weinig 
nevenschade ontstaat.

De schuimblusser is verkrijgbaar met een 
zes of negen liter vulling.

Toepassingen:
Kantooromgevingen, Scholen, Horeca, 
Warenhuizen, Ziekenhuizen, Sportcentra
Laboratoria, etc.

Resultaten
Inhoud: Rating tests:  Spuitduur:
6 L 34A/233B  43 seconden
9 L 43A/233B  63 secondenCO

Ansul Eco Master F500 Schuim

Brandklassen A en B

Voordelen
• Eenvoudige bediening en 

ergonomisch ontworpen
• De worplengte van 5 á 6 

meter stelt u in staat op 
veilige afstand van de 
brand te blijven

• Zeer geringe kans op 
roestvorming in de 
blustoestellen door een 
speciale kunststof coating 
in het apparaat

•	 De toestellen hebben een 
garantie van 10 jaar op 
fabricagefouten, indien 
onderhouden door 

 Ansul BV

CartridgeOperated

vaste stoffen

Sterk en Milieuvriendelijk

vloeistoffen



Totaalpakket ANSUL BV 
ANSUL biedt u alle producten én diensten 
voor een optimale brandbeveiliging. 
Het brandbeveiligingspakket wordt voor u op 
maat gemaakt en voldoet aan alle 
voorschriften. Alle blusmiddelen worden in 
eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd en 
zijn het resultaat van jarenlange 
ervaring en scherpe kwaliteitscontroles. 

De ANSUL blustoestellen zijn snel 
bruikbaar en kenmerken zich door een 
zeer hoog blussend vermogen door het 
gebruik van hoogwaardige blusstoffen. 

Onafhankelijke instanties meten het 
vermogen van blustoestellen met 
standaard tests. De resultaten worden 
uitgedrukt in ratings voor brandklassen A, 
vaste stoffen en B, vloeistoffen. 

Als aanduiding voor de drie brandklassen 
A, B, C maakt ANSUL gebruik van de 
hiernaast weergegeven afbeeldingen. 

Voor meer informatie over ANSUL en 
de Rating–tests verwijzen wij u naar 
onze website.
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www.ansul.nl

De brandmééster

Blusmiddelen ANSUL
Brandslanghaspels, poederblussers, vetblussers,
sproeischuimblussers, koolzuursneeuwblussers, 
blusdekens, blusschuimen en blussystemen.
Service en onderhoud 

Onderhoud en inspecties door erkende deskundigen 
van ANSUL op alle merken.
Trainingen

Cursussen Bedrijfshulpverlening en Blusinstructies 
(theorie en praktijk).
Noodplannen

Verzorgen van bedrijfsnoodplannen, ontruimingsplattegronden en 
noodverlichting afgestemd op de actuele situatie binnen uw bedrijf.
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