BRANDSLÄCKARSKÅP
OCH SKYDDSHUVAR
PRODUKTBLAD

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.
Lastbilar, skogs- och anläggningsmaskiner skall vara försedda med
brandsläckare. Släckarna får sällan plats i hytten utan monteras på
fordonets utsida.
Typ JBF - toppmatat plastskåp
Skåp JBF är ett toppmatat plastskåp avsett
för lastbilar och andra fordon. Skåpet är
tillverkat i slagtålig polyeten. Plasten är
väder- och temperaturbeständig och är
mycket tålig mot saltmättat vatten.
Brandsläckaren skjuts ner i skåpet och
fixeras av en fjäder.
Som tillbehör finns två stativsatser för
montage av skåpet under fordonets flak för
horisontellt montage för montage i 30 eller
60 graders vinkel.

Material

Polyeten

Avsett för

6 kg

9-12 kg

Höjd

640 mm

750 mm

Bredd

250 mm

300 mm

Djup

250 mm

300 mm

Max mått

ø180 mm
h 600 mm

ø 200 mm
h 700 mm

Artikelnr

15-5150-04

15-5150-05

Material

Polyeten

Avsett för

6 kg/lit

9-12 kg/lit

Höjd

700 mm

830 mm

Bredd

300 mm

310 mm

Djup

253 mm

263 mm

Artikelnr

15-5150-02

15-5150-03

Material

Polyeten

Avsett för

5 kg CO2

Dubbelskåp
(2 x 12 kg)

Höjd

950 mm

850 mm

Bredd

445 mm

565 mm

Djup

280 mm

363 mm

Artikelnr

15-5150-08

15-5150-13

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

Djup

210 mm

220 mm

Artikelnr

15-5150-80

15-5150-82

Typ JBW - vattentätt och slagtåligt
Typ JB är ett vattentätt och mycket slagtåligt skåp avsätt för krävande miljöer.
Skåpet är tillverkat i slagtålig polyeten och
försett med gummipackning mellan lock och
låda.
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.
Skåpet kan levereras med larm som tillbehör.

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.
Skåpet finns i två storlekar för 6 alternativt
12 kg/lit släckare. Släckaren monteras i
skåpet med ordinarie vägghängare.
I 12 kg skåpet ryms även en 5 kg kolsyresläckare med snörör.
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Typ FL - plåtskåp
Skåp FL är tillverkat i kraftig stålplåt med
avrundade kanter runtom.
Det är rödlackerat RAL 3000.

Material

Stålplåt, rödlackerad

Avsett för

6-12 kg/lit

5-6 kg CO2

Höjd

750 mm

940 mm

Skåpet finns i två varianter - med nyckellås
eller med handtag utan nyckellås. Nyckeln är
placerad i frontdörren infälld i nyckelnisch
med inslagningsglas.

Bredd

320 mm

390 mm

Djup

220 mm

250 mm

Artikelnr

15-5152-40
15-5152-50*

15-5152-42
-

* Gäller skåp med handtag utan
nyckellås

Typ DESIGN – plåtskåp
Typ Design är tillverkat i stabil stålplåt med
avrundade kanter.
Sobert pulverlackerat i dubbla kulörer.
Skåpet kan med fördel användas infällt i
vägg, i detta fall har man möjlighet att
använda sig av en täckram för ett snyggt
avslut mot vägg.

Material

Stålplåt

Avsett för

6-9 kg/lit

Höjd

690 mm

Bredd

300 mm

Djup

290 mm

Artikelnr

15-5152-20

Låset/handtaget skyddas av ett transparent
”brytglas” i plast.

Typ JBW och JBDG – grön/svart
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.
Skåpet är vändbart så att dörren kan öppnas
åt vänster eller höger. Släckaren spänns fast
med ett nylonband.

Material

Polyeten

Avsett för

enkelt

dubbelt

Höjd

700 mm

850 mm

Bredd

300 mm

565 mm

Djup

255 mm

375 mm

Artikelnr

15-5150-22

15-5150-26

Tillbehör
hyllsats

15-5150-28

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 DR - vattenskyddat
Skåp DR är tillverkat i kraftig plast
med avrundade kanter och
integrerade handtag i luckan.
Skåpstommen är svart och locket
är rött. Skarvarna på modell
15-5150-44 har s k labyrintsystem
som hindrar vatten från att tränga
in i skåpet.

Material

Polypropylen, nylon, polykarbonat

Avsett för

4-6 kg/lit

9-12 kg/lit

9-12 kg

Höjd

620 mm

715 mm

865 mm

Bredd

335 mm

335 mm

335 mm

Djup

240 mm

240 mm

240 mm

Artikelnr

15-5150-40

15-5150-42

15-5150-44

Skåpet har hela 22 st förstärkta
fästpunkter i stommen, vilket ger
många alternativ när det ska skruvas
upp på en vägg eller på ett fordon.
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Typ 2 kg pulver
Skåpet är avsett för 2 kg pulversläckare med
en maxdiameter på 115 mm.
Skåpet är tillverkat i kraftig plast och försett
med skjutlock som öppnas med ett enkelt
handgrepp.

Material

Plast

Avsett för

2 kg pulver

Höjd

415 mm

Bredd

210 mm

Djup

145 mm

Artikelnr

15-5150-32

Material

Plast med gummiband

Avsett för

4-6 kg/lit

9-12 kg/lit

Artikelnr

15-5180-00

15-5180-01

Skyddshuv
Skyddshuven används som ett enklare
skydd för brandsläckaren, t ex i dammiga
miljöer
Huven är tillverkad i transparent plast och
försett med ett gummiband i bakkant, som
håller släckaren på plats.
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