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У«ґ¬· Эїѕґ» М®їІ·¬

Ъ·®» Н¬±° Р·ґґ±©

ѕ¬ Ъ·®» Н¬±° Р·ґґ±©

Ь»·№І

С«¬»® ѕї№ іїј» є®±і ®»·¬їІ¬ ©±Є»І Ќ ѕ®»№ґїф ©·¬ё Ѕ±ї¬»ј «®єїЅ»ф ·ґЄ»®у№®»§т 

ЧІІ»® ѕї№ іїј» є®±і °±ґ§»¬ё§ґ»І»ф ¬·№ё¬ґ§ ©»ґј»ј ¬±№»¬ё»®ф Ќ ґґ»ј 

©·¬ё їІ ·І¬«і»Ѕ»І¬ шё»ї¬у»Ё°їІј·І№ч °»Ѕ·їґ №®ї·Іт

ЯјЄїІ¬ї№»

К»®§ »ї§ ¬± ·І¬їґґ ј«» ¬± і±±¬ё «®єїЅ» їІј «¬і±¬ Њ »Ё·ѕ·ґ·¬§ф ґ±© 

©»·№ё¬ ѕ«¬ ґї®№» Є±ґ«і»ф ©ї¬»®у°®±±єф ¬± ї №®»ї¬ »Ё¬»І¬ ®»·¬їІ¬ ¬± їЅ·ј 

їІј ±·ґф ®»у«їѕґ» їІј ·і°ґ» ёїІјґ·І№ ·І Ѕї» ±є «ѕ»Ї«»І¬ 

·І¬їґґї¬·±Іт 

Мїѕґ» ЮктРСтрппф Ь·і»І·±І їІј °їЅµ·І№

М§°»    ЙЁШЁФ РЅт °»® іn РїЅµ·І№

М§°» рфл шНіїґґч крЁорЁнрріі ї°°®±Ёт лрр °Ѕ лр °Ѕ

М§°» п шУ»ј·«іч оррЁолЁнрріі ї°°®±Ёт орр °Ѕ лр °Ѕ

М§°» о шФї®№»ч пйлЁмлЁнрріі ї°°®±Ёт пнр °Ѕ ол °Ѕ

Я°°®±Єїґ

ѕ¬ Ъ·®» Н¬±° Р·ґґ±© ёїЄ» ѕ»»І ¬»¬»ј їЅЅ±®ј·І№ ¬± ЫТ 

пнкксн ѕ§ УЯнзуК·»ІІї їІј ¬ё»§ ї®» ї°°®±Є»ј є±® Ќ ®» 

®»·¬їІЅ» Ѕґї Нпор шпор і·Ітчт ЯЅЅ±®ј·І№ ¬± ЮН мйксор 

шЙї®®·І№¬±І Ъ·®» О»»ї®Ѕё Э»І¬®»сЛХч Ќ ®» ®»·¬їІЅ» Ѕґї 

їЅё·»Є»ј ©ї м ё±«® “·І«ґї¬·±І’т

°јє°јєј±©Іґ±їј ·Іє±ж
©©©тѕ¬уЌ ®»¬±°тЅ±ісјї¬їсјї¬ѕк°±рп»т°јє

ѕ¬ Ъ·®» Н¬±° Р·ґґ±© ї®» Ѕ»®¬ї·Іґ§ ¬ё» »ї·»¬ ©ї§ ¬± ·І¬їґґ ї ¬»¬»ј Ќ ®»у®»·¬їІ¬ »їґ·І№ є±® Ѕїѕґ» 
°»І»¬®ї¬·±Іт Мё»§ ї®» »°»Ѕ·їґґ§ ®»Ѕ±іі»Іј»ј є±® ¬»і°±®ї®§ »їґ·І№ ·І ѕ«·ґј·І№ Ѕ±І¬®«Ѕ¬·±І 
©ё»І»Є»® Ѕїѕґ» ї®» ·І¬їґґ»ј ї¬ ї ґї¬»® јї¬»ф ѕ«¬ ¬ё»§ ЅїІ їґ± ѕ» «»ј ї ї °»®іїІ»І¬ їІј ј«®їѕґ» 
»їґ·І№ ї№ї·І¬ Ќ ®»т

ЧІ¬®«Ѕ¬·±І є±® ·І¬їґґї¬·±І

Йїґґ °»І»¬®ї¬·±Іж їє¬»® Ѕїѕґ» ёїЄ» ѕ»»І ·І¬їґґ»јф ¬ё» ®»ії·І·І№ °їЅ» · ¬± ѕ» Ќ ґґ»ј Ѕ±і°ґ»¬»ґ§т 

ЧІј»°»Іј»І¬ ±є ©їґґ ¬ё·ЅµІ» ¬ё» ѕ¬ Ъ·®» Н¬±° Р·ґґ±© ёї ¬± ѕ» °«¬ ·І¬± ¬ё» ±°»І·І№ ѕ§ ґ»І№¬ё шнрріічт

Ъґ±±® °»І»¬®ї¬·±Іж ї ј»Ѕ®·ѕ»ј їѕ±Є»т ЧІ їјј·¬·±Іф ¬ё» ѕ¬ Р·ґґ±© ї®» ¬± ѕ» »Ѕ«®»ј є®±і єїґґ·І№ ї°ї®¬ 

©·¬ё ї міі ¬»»ґ ©·®» шґ»їј·І№ ¬ё®±«№ё ¬ё» °«ІЅё»ј ґ±±°чт

ѕ¬ує ·®»¬±°тЅ±і

bst Brandschutztechnik DöpЯ  GmbH
Albert Schweitzer Gasse 6c, A-1140 Vienna
Fon +43-1-97 0 97-0, Fax +43-1-97 0 97-18
Mail: ofЮ ce@bst.co.at, Net: www.bst-Ю restop.com
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EN 1366/3 MA39-

S120 (120 ). BS
476/20 (Warrington Fire Research Centre/UK)
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