PRODUKTBLAD
SKÅP OCH STATIV FÖR BRANDSLÄCKARE
Dokument Skap

Flik 3

Brandsläckare skall placeras lättillgängligt så att de alltid finns nära till
hands vid ett brandtillbud. Det gör att släckaren ibland måste monteras
utomhus eller på andra utsatta ställen. Slag och stötar eller snö, is och
korrosionsangrepp kan göra släckaren obrukbar. I riskmiljö bör därför
släckaren monteras i ett skyddsskåp. Med ett skåp minskar också risken
för stöld och okynnesutlösningar.
Typ FS - plastskåp transparent lock
Skåp typ FS är ett lätt och stabilt plastskåp. Plasten
är slagtålig och väderbeständig och kan monteras
utomhus. Skåpet är försett med transparent lock så
att släckare och instruktion alltid kan läsas. Locket
fästes med plomberbara spännbyglar.

Material Plast, grå botten
transparent lock
Avsett
för

6 kg/lit

12 kg/lit
5 kg CO2

Höjd

620 mm

800 mm

Bredd
320 mm
360 mm
Skåpet finns i två storlekar för 6 alternativt 12 kg/lit
210 mm
220 mm
släckare. Släckaren monteras i skåpet med ordinarie Djup
vägghängare
Artikelnr 15-5150-80 15-5150-82
I 12 kg skåpet rymms även en 5 kg kolsyresläckare
med snörör

Typ FL - plåtskåp

Material Stålplåt, rödlackerad

Skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt med avrundade
kanter runtom. Det är rödlackerat RAL 3000.
Skåpet finns i två varianter - med nyckellås eller
med handtag utan nyckellås. Nyckeln är placerad
i frontdörren infälld i nyckelnisch med
inslagningsglas.

Avsett
för

6-12 kg/lit

5-6 kg CO2

Höjd

750 mm

940 mm

Bredd

320 mm

390 mm

Djup

220 mm

250 mm

Artikelnr 15-5152-40 15-5152-42
15-5152-50* * Gäller skåp med handtag utan
nyckellås

Golvstativ med snygg design

Material

Släckare skall ha en fast plats och bör inte placeras
löst på golv. Risken är stor att de flyttas och inte
finns till hands när de behövs.

Stativ i stål, sockel i
plast

Avsett för

Samtliga släckartyper

Höjd
Golvstativet är praktiskt att använda när inga väggar Diameter
finns i närheten eller när väggarna inte får användas
Artikelnr
för att fästa saker på.

420 mm
320 mm
15-5149-00

Stativet kan även skruvas i golv.
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Typ JBW - vattentätt och slagtåligt

Material Polyeten

Typ JB är ett vattentätt och mycket slagtåligt skåp
avsätt för krävande miljö. Skåpet är tillverkad i
slagtålig polyeten och försett med gummipackning
mellan lock och låda.

Avsett
för

6-9 kg/lit

12 kg/lit

Höjd

700 mm

830 mm

Bredd

300 mm

310 mm

Djup

255 mm

265 mm

Skåpet är vändbart så att dörren kan öppnas åt
vänster eller höger. Släckaren spänns fast med ett
nylonband.
Skåpet är avsett för användning utomhus t.ex
på lastbilar, fartyg, hamnar och inom industrin.
Det kan också användas inomhus där risk för
slag och stötar förekommer t.ex i
gymnastiksalar och på lager.

Typ ST - inomhusskåp
Typ ST är vårt mest sålda brandsläckarskåp.
Det är avsett för skolor, sjukhus, butiker och
annan offentlig miljö där släckaren behöver
skyddas.
Skåpet tillverkas i slagkraftig plast.
Bottenstycket är rött och huven finns i röd eller
transparent plast. Huven hakas på botten och kan
vid behov plomberas.
Släckarens ordinarie vägghängare används för
uppfästning av skåpet på vägg och för
upphängning av släckaren.

Artikelnr 15-5150-02 15-5150-03
Som alternativ kan skåpet erhållas i
andra färgkombinationer. Skåpet kan
också levereras med larm samt låsbart
med nyckel bakom brytglas. Det är dock
beställningsvaror med viss leveranstid.

Material Finns alternativt med röd
eller transparent huv
Avsett
för

6-9 kg/lit

12 kg/lit

Höjd

600 mm

670 mm

Bredd

230 mm

230 mm

Djup

220 mm

220 mm

Artikelnr 15-5150-16 15-5150-19
15-5150-17* 15-5150-20*
* Gäller skåp med transparent huv
Finns även för 5 kg CO2-släckare.
Mått: ...... 870×350×250
Artiklenr: 15-5150-21
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