SLÄCKGRANAT
DSPA-5
PRODUKTBLAD

DSPA-5 släckgranat är ett verktyg framtaget för FIP "förste insats person" för att
snabbt kunna bekämpa bränder i stängda
utrymmen. Den köper tid tills förstärkning
anländer och minskar därmed skador på
egendom samt gör arbetet säkrare.
DSPA-5 är en aerosolsprinkler som sänker
temperaturen med upp till 700 grader och
effektivt slår ut bränder i klass A, B, C och
F i slutna utrymmen. En enda granat kan
fylla hela 60 m3 med aerosoler.
Aerosolen har minimal påverkan på miljön.
Effektivt verktyg för FIP
DPSA-5 är ett effektivt och pålitligt hjälpmedel för
förste insatsperson. Den gör det möjligt att påverka
branden i ett tidigt skede, fördröja brandförloppet
och ibland också släcka branden helt.
En enda DSPA-5 kan fylla ett utrymme på 60 m3
med aerosoler vilket sänker
temperaturen, slår bort lågorna
och gör det säkert för släckteamet att ta sig in för att
fortsätta räddningsarbetet.
l källarbränder där det är svårt
att ta sig in p g a den höga
temperaturen, eller där det
finns risk för en övertändning
fungerar DSPA-5 utmärkt.

Tekniska data
Brandklasser

A, B, C, och F

Innehåll

Kaliumbikarbonat

Vikt

4,6 kg

Hållbarhet

15 år

Artikelnummer
DSPA-5 inkl väska

36-1045-00

DSPA-5

36-1045-01

Hållare

36-1045-02

Väska

36-1045-03

Fördelar


Köper tid tills förstärkning anländer

Revolutionerande teknik



Gör arbetet säkrare

Aerosolen är sammansatt av främst kaliumbikarbonat. Den innehåller inget natrium eller klor
och är säker att använda i närheten av elektronik
eller annan utrustning.



Minskar skador på egendom



Ej korrosiv



Reducerar vattenmängd vid släckning

DSPA-5 reducerar skador på egendom tack vare
minskad mängd vatten som behövs vid eftersläckning. Branden hålls nere så länge som
aerosolen finns kvar i utrymmet.



Minskar slitage på utrustning



Bevarar bevis för brandorsaken



Ingen negativ påverkan på människor eller djur



Säkrare än pulversläckare, behövs bara en hand



15 år hållbarhet utan årlig service eller inspektion



Tar inte bort syret eller påverkar koloxidnivån



Minimal påverkan på miljö och atmosfär

Städningen efteråt görs med dammsugare, och tack
vare sin effektivitet är DSPA ofta det alternativ som
försäkringsbolagen i andra länder föreslår, istället
för den släckutrustning man är van att se idag.

Användning av DSPA-5


Säkra brandområdet



Bestäm säkraste platsen att utlösa släckaren



Dra ut sprinten och kasta in i det slutna
utrymmet



Stäng utrymmet så att aerosolen ska stanna kvar



Översyn av utrymmet, leta efter "hotspots".
Gärna med hjälp av värmekamera.
DSPA-5 med hållare
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