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EN 1964-1,EN 1866

Aparat Zjarrfikës me Gaz

Carbon Dioxide Fire Extinguisher

CO -102



APARATI ZJARRFIKËS ME GAZ – CO  - 10 kg  2

144B
I furnizuar i mbushur dhe gatshëm për përdorim
Klasa e Zjarrit:     
Prodhuesi:       TEKNIKU sh.p.k

          50000 Gjakovë, Republika e Kosovës

Përshkrimi:

Tiparet e Kualitetit:

Përdorimi:

Materia Zjarrfikëse:

Vërejtje:

Aparati Zjarrfikës me gaz dioksid karboni CO -10 kg, me valvuole rrotulluese, 2

gyp te presionit te lartë me gaz hedhes – korno bore, karrocë me rrotë. I testuar 
dhe aprovuar sipas EN 1964-1, EN 1866, per klasen B te zjarreve. 

Cilindri i çelikut, presioni testues 250 bar.Nga mbrenda i lyer me materiale 
mbrojtese nga korozioni dhe nga jasht i mbrojtur nga ngjyra e poliesterit 
rrezistuese në korrozion. Te gjitha pjeset metalike te valvuoles nga tunxhi, 
valvuola e pajisur me diskun sigurues dhe unaza e tesionit per mbeshtetje 
optimale te gypit, karroca e montuar per trupin e cilindrit per lëvizje më të lehtë. 
Menyra e perdorimit dhe shenimet teknike te vendosura ne cilinder dhe lehtë të 
lexueshme.    

Aparatet Zjarrfikes me gaz dioksid karboni CO , kryesisht përdoren tek zjarret e 2

lengjeve te djegëshme dhe ne stabilimentet elektrike. CO  eshte materie jo-2

përquese e energjisë elektrike dhe avullohet pa kontaminim apo lenje të 
gjurmëve – ndotësirave pas zjarrfikjes. Kështu që është posaqërisht I 
përshtatëshëm për mbrojtjen e pajisjeve te ndijëshme, laboratorëve, sistemeve 
kompjuterike, printerëve, kuzhinave, stabilimenteve te procesimit të ushqimit, 
etj.

Dioksidi i Karbonit CO është gaz pa ngjyre, pa erë i cili është një here e gjysëm 2 

më i rëndë se ajri.Mbahet mbrenda cilindrit në formë të lëngët dhe shkarkohet si 
një re e bardhë e “bores”, e cila në mënyrë efikase mbulon dhe zbutë deri në fikje 
zjarrin. 

Gazi CO  i përdorur është product natyror dhe nuk e rritë efektin greenhouse. 2

CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER – 10 kg

144B

 
Supplied Filled and Ready for use
Fire Rating:  
Manufacturer: TEKNIKU sh.p.k

50000 Gjakovë, Republika e Kosovës

Description:

Quality Features:

Ranging:

Extinguishing Agent:

Notice!

Carbon dioxide extinguisher CO -10, capacity 10 kg CO22

with rotary valve, high pressure hose with snow horn, tension ring, trolley . 
Tested and approved in accordance with EN 1964-1 and EN 1866 for Class B 
fires. 

Steel cylinder at KS 5 CS-1. External with corrosion and impact resistant 
polyester paint finish. Metal valve with forged brass body and safety bursting 
disc. Tension ring for optimum fixation of hose. Excellent stability with robust 
tubular chassis. Extinguishers are easy operable with rotary valve. Extinguishing 
stream suppressible with valve lever at any time. Important fire protection 
information visible at a glance from silkscreen.  

Carbon dioxide extinguishers are mainly used against fires from flammable 
liquids and in electrical plants and equip- ment. CO2

is a non conductor of electricity and evaporates without contamination or 
corrosive residue. Therefore it is particularly suitable to protect sensitive 
equipment and plants i. e. for laboratories, computer systems, printers, 
kitchens, food processing plants etc.

Carbon dioxide is a colorless, odorless gas which is one and a half times heavier 
than air. It is contained in the cylinder in liquid form and is discharged as a white 
cloud of „snow“ which effectively blankets and smothers fire.

The used CO is an environmental product and does not increase the 2 

greenhouse-effect.
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Technical Advantages

Flammable liquids  (alcohol,petrol,varnish,oil) Lëngjet e Djegëshme (alkoholi, benzina, vajrat)

-  
-Ngjyra nga poliesteri e cilësisë së lartë 
-Valvuola e pajisur me valvuolë sigurie 
-Përdorim i shpejtë dhe i lehtë
-Forcë e madhe zjarrfikëse 
-

Cilindri i punuar nga çeliku i shkrirë

Zjarrfikje pa mbetje-ndotje dhe e kontrolluar
-Stabilitet i jashtëzakonshëm në shasinë tubulare të forte. 

-Seamless steel cylinder
-High grade polyester paint finish
-All metal valve with forged brass body and safety bursting 
disc
-Quick and easy to operate
-Extinguishing without residue
-Controled discharge
-Excellent stability with robust tubular chassis  
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