Produktblad Brandskyddsprodukter

Premium
Pulversläckare

Pulversläckaren Premium ger användaren goda förutsättningar att klara ett brandtillbud. Släckarna är godkända för
användning i hem och bostad, på fordon och inom industrin.
Pulversläckare har högst släckeffekt och är mest kostnadseffektiva.
Garanti
Vi lämnar 5 års garanti mot material- och fabrikationsfel. Vid påvisade material- eller fabrikationsfel inom ovan
angiven tid blir brandsläckaren kostnadsfritt utbytt eller reparerad.
Garantin omfattar inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller av köparen oriktigt utförda omladdningar eller
reparationer eller normal förslitning. Denna garanti omfattar inte heller ersättning för förlust som köparen tillfogas på
annat än den sålda varan.
Bakgrund
Pulversläckare Premium ger skydd vid varje slag av brandtillbud. Släckarna är fyllda med pulver och släcker brand i
såväl fibrösa ämnen som i plaster, vätskor och gaser samt i elektrisk utrustning.
Rekommendationer
För rekommendationer hänvisar vi till Svebras ”Rekommendationer – val och placering av brandsläckare”.
Släckeffekt
Pulver är det släckmedel som har högst släckeffekt, det mest mångsidiga släckmedlet och som är mest kostnadseffektivt. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för samtliga brandtyper.
Pulver släcker brand på tre sätt:
• Kedjereaktionen i branden stoppas. Pulvret binder upp de fria radikalerna och stoppar fortsatt förbränning.
• Pulverkristallerna smälter och bildar en glasyr på det brinnande ämnet. Pulver hindrar effektivt återantändning.
• Pulver kyler branden. Det åtgår energi när pulvret bryts ner och smälter.

Produktinformation
Modellbeteckning
Artikelnummer
Mängd släckmedel
Total vikt
Höjd inkl. ventil
Fyllningstryck kvävgas
Pulverstrålens längd
Tömningstid
Kastlängd
Effektivitetsklass

Premium 2 kg
11-22-02-00
2 kg
3,9 kg
400 mm
15 bar
4-6 m
11 sek
3m
13A-89B C
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Premium 6 kg
11-2206-00
6 kg
9,5 kg
535 mm
15 bar
5-7 m
22 sek
5,5 m
43A - 233B C

Premium 9kg
11-2209-00
9 kg
13,9 kg
565 mm
15 bar
5-8 m
29 sek
5,5 m
55A - 233B C

Premium 12 kg
11-2212-00
12 kg
18 kg
680 mm
15 bar
5-7 m
37 sek
5,5 m
55A - 233B C
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