DAFO P
PULVER
RSLÄCK
KARE 6 kg
FÖR FO
ORDON
PRODUKT
TBLAD

Pulver är det mest mångsidig
ga och
effektiva släckmedllet. Det ge
er ett effek
ktivt
skydd vid
dd alla typ er av bran
ndtillbud.
Dafo mod
dell PK 6 B OEM är laddad me
ed
6 kg pulv
ver. Den ärr framtage
en specielllt
för lastbilar och tun
nga fordon
n med OEM
Mtillverkare
e i åtanke .
Släckaren
n är robustt och korrrosionstålig
g.
Den har ett
e rikt tillb
behörssortiment förr
montage och place
ering i ford
don. Den
uppfyller samtliga k
krav från myndigheter
och försäkringsbola
ag och är försedd
f
m
med
en flersprråkig etike
ett för att passa den
n
internatio
onella marrknaden.
Tillförlitllig konstrruktion

Flerspråkig etikettt

B
Brandsläckaren är
ttillverkad en
nligt
d
den sameuro
opeiska
s
standarden för
f
b
brandsläckare
S
SS EN 3.
Den är prov
vad av Sveriges Provning
gs- och
Forskningsinstitut. Att den
d
uppfyller standarden
ns
krav kontro
an
olleras av DN
NV. Som certtifieringsorga
gör DNV oc
ckså regelbun
ndna fabriks
skontroller.
Behållaren är av stål lackerad med slagtålig röd
d
aren är förse
edd med en
epoxylack. Brandsläcka
mässingsve
entil och bärhandtag och
h avtryckare är
tillverkade i lackerat stå
ål. En kraftig
g och lättåtk
komlig
säkring spä
ärrar mot våd
dautlösning.
Släckarna ä
är fyllda med
d brandsläck
kningspulver och
trycksatta m
med kvävgas
s. Laddnings
strycket
övervakas m
med en lätta
avläst manom
meter.

Specielltt framtag en för for
rdon
Modellen ärr speciellt fra
amtagen för fartyg- och
fordonsanvä
ändning. De
en är myckett robust och
korrosionstålig. Den tåll mångårig placering
p
utomhus, även vintertid
d.
Istället för plastsockel är
ä behållaren
n försedd me
ed ett
slangfästs s
som håller sllangen på plats även vid
d
vibration oc
ch skakninga
ar.
Den uppfyller samtliga krav från myndigheter o
och
försäkringsbolag. Krav och användn
ningsområde
en
framgår av tabellen.

För att underlätta för fo
ordonstillverrkare med ex
xport
är släckaren som stand
dard försedd med 4-språ
åkig
handhavandeinstruktio n screentryc
ckt på behålllaren.
Instruktionen är på sve
enska, finska
a, norska och
h
engelska. Som
S
tillbehörr finns etikettt på följande
språk:
- Tysk/e
engelsk, art. nr 15-7016--85
- Fransk
k/engelsk, arrt.nr 15-701
16-86
- Spansk/engelsk, a
art.nr 15-7016-87
- Rysk/e
engelsk, art..nr 15-7016--88

Tekniska
a data
Pulverinneh
håll

6 kg

Effektklass

43A 233B
BC

Fyllningstry
yck kvävgas

14 bar

Vikt laddad

9,5 kg

Höjd inkl ve
entil

550 mm

Diameter på behållare

ø 150 mm
m

Bredd inkl handtag
h

225 mm

Djup inkl hå
ållare

160 mm

Tömningstid

18 sek

Utlopp

Slang

Kastlängd

4-6m

Pulvertyp

Synt ABC 85%

Fäste

Vägghäng
gare
Fordonshå
ållare beställs
separat

Godkänd fför

Regler från

ADR-transp
porter

MSB / Räddningsv
verket

Fartyg - inrredning

Sjöfa
artsverket

Bussar

Transportstyrelsen
n

Anläggnings
smaskiner

Försä
äkringsbolag

Skogsmask
kiner

Försä
äkringsbolag

Funktionste
emperatur

-30° C till +60° C

Gruvmaskin
ner

Gram
mko

Artikelnumm
mer

10-1006-68

Hem, bosta
ad

MSB / Räddningsv
verket
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Enkelt m
montage i fordon




Enkel hantering

Fordonshållare för 6 kg
svartlack
kerad
art.nr 15
5-5105-52

Brandsläcka
aren är lätt a
att hantera eftersom ma
an bär
och sköter start och av
vstängning med
m
samma hand.
Den har ettt stadigt bärrhandtag och
h en kraftig
avtryckare för öppning och stängning av ventilen.

Fordonshållare juste
erbar
4-12 kg förzinkad. Avsedd
A
för tillve
erkare som vill
v ha en
hållare fför olika släc
ckare
art.nr 15
5-0692-50

Denna mod
dell har en re
ejält tilltagen
n slang som gör
att man lätt kan arbeta
a med strålen och sprida
a
pulvret över stora ytor.



Skyddsh
huv, transparent
armerad
d plast med gummiband
g
art.nr 15
5-5180-00 fö
ör 6 kg
art.nr 15
5-5180-01 fö
ör 12 kg



Väggskå
åp vattentät med
rostfria s
spännen
art.nr 15
5-5150-02 fö
ör 6-9 kg/lit
art.nr 15
5-5150-03 fö
ör 12 kg



Väggskå
åp typ JBW
vattentä
ätt med svart spänne
art.nr 15
5-5150-02 fö
ör 6 kg
art.nr 15
5-5150-03 fö
ör 12 kg

Släckaren har
h ett robusst
Slange
en är fastsattt i
bärhandtag
g och en krafftig behålla
aren med en
avtryckare för öppning
påsvetsad slanghållare.
och stängning av ventililen.



Toppmattat plastskåp
p för
montage
e under lastb
bilsflak
art.nr 15
5-5150-04 fö
ör 6 kg
art.nr 15
5-5150-05 fö
ör 12 kg

Pulver har bäst slläckeffek
kt



Pulver är de
et mest mån
ngsidiga släc
ckmedlet. De
et ger
ett utmärktt skydd vid v
varje slag av
v brandtillbud.
Pulver är de
et enda släc kmedel som
m är klassat för
f
samtliga brrandtyper:

Brandslä
äckarskåp i durkplåt
d
med huv
vlås
art.nr 55
5-1702-09



Skylt Bra
andsläckare i eloxerad
aluminiu
um. Finns me
ed 11 olika
språk sa
amt som sym
mbolskylt
art.nr 55
5-9033-00 skylt svensk



Skylt altternativt dek
kal för
luckring av pulver enligt
försäkrin
ngsbolagens krav för
skogs- o
och anläggningsmaskiner.
Finns äv
ven i engelsk
k utförande.
art.nr 55
5-9033-60 skylt svensk
art.nr 55
5-9033-62 skylt engelsk
k



Dekal hå
åltagning förr brandsläckning
för mark
kering av hål i motorkapsling
dsläckarslan
för brand
ng
art.nr 55
5-9111-00



Vid störrre volymer kan
k
släckaren
kundanp
passas och fö
örses med
speciell etikett, rostffria handtag
eller and
dra kundanp
passningar

Pulversläckarna är köld
dbeständiga och kan vara
placerade utomhus
u
äve
en vintertid.
Pulver är de
et släckmede
el som har högst
h
släckefffekt
och är mest kostnadsefffektivt. Det släcker bran
nd på
tre sätt:
1. Kedjerea
aktionen i brranden stopp
pas. Pulvret
binder upp
u
de fria ra
adikalerna och stoppar
fortsatt förbränning..
2. Pulverkrristallerna sm
mälter och bildar en glas
syr på
det brinnande ämne
et. Det hindrrar effektivt
återantä
ändning.
3. Pulvret kyler
k
brande
en. Det åtgår energi när
pulvret bryts
b
ner och
h smälter.

Art.nr. 55-9111-00
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