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Bruksområde 

Din nye brannslokker inneholder et ABC-pulver som er velegnet til slokking av branner i en
rekke materialer som tre, papir, fiberstoffer, brannfarlige væsker og
kjemikalier.  Brannslokkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000
Volt. Ved slokking av branner i elektriske anlegg skal man sørge for en sikkerhetsavstand
på minimum 1 meter.

Typiske bruksområder: Industri, offentlig virksomhet, verksteder, landbruk, shipping,
offshore, transport, kjøretøy, fritidsbåt, bolig og ellers der hvor høy ytelse er avgjørende.
Pulverapparat er førstevalget i boliger.

Slik fungerer pulver som slokkemiddel

ABC-pulveret slokker brannen ved å hindre kjemiske kjedereaksjoner som denne er
avhengig av. Pulveret bidrar også til å kjøle brannen. Ved branner i treverk, papir og
fiberstoffer er det viktig å foreta etterslokking med vann for å hindre gjenoppblussing av
brannen.

Plassering

Slokkeren leveres med en festeanordning for montering på veggen, og kan oppbevares i
miljøer fra -30 °C til +60 °C. Om slokkeren skal stå utendørs eller i et forurenset miljø, bør
den plasseres i et spesialskap for brannslokningsapparater. Brannslokkeren bør plasseres
godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av brannslokkeren er brukerens ansvar, for eksempel at slangen er hel og
funksjonell. Vedlikehold av brannslokkeren skal utføres i henhold til NS 3910 og 
Housegard serviceinstruksjoner.

I private boliger skal autorisert kontroll gjennomføres hvert 5. år, full service hvert 10. år.
For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.

TEKNISKE DATA

Brannklasse: ABC

Effektivitetsklasse: 13A 89B C

Arbeidstemperatur: -30 °C / +60 °C

Slokkemiddel: SUN ABC Standard

Størrelse: 2 kg

Tømmetid: 10 s

Kastelengde: 3-5 m

Arbeidstrykk: 15 Bar

Arbeidstrykk: 15 Bar

Sylindermateriale: Stål

Drivgass: Nitrogen

Bruttovekt: 4

Høyde: 367

Bredde: 110

  Modell: PE2HR-A

Sku: 600171

EAN: 7320896001718

EN3 Testrapport: : 20200450/RUI 04

MED cert: MEDB00001HK

Sertifisering: EN3-7, CE, Wheelmark

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert
slokkemiddel og reservedeler.
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