BRANDÖVNINGSGIVARE
PRODUKTBLAD

Brandövningsgivarna används för att öva
personal i släckarbete på ett lätt och
smidigt sätt.
De är konstruerade för att användas
tillsammans med många typer av släckutrustning, t ex alla typer av handbrandsläckare, strålrör, bärbar skumutrustning
osv.
Brandgivarna drivs med vanlig gasol som
genom ett rörsystem sprutas ut i ett kar.
Det ger en mycket effektiv och realistisk
brandövning.
Det finns en mängd tillbehör för att kunna
öva på mer specifika objekt, t ex fritös,
datorskärm och elskåp.
Aeros 2
Aeros är den mindre modellen avsedd för mobila
övningar. Den väger ca 20 kg och är lätt att ta med
sig. På plats ansluts en gasolflaska och 35 liter
vatten fylls i kärlet.
Elden tänds elektriskt via en tändknapp. Knappen
skall hållas intryckt för att elden skall fortsätta
brinna och fungerar på så vis även som ett
nödstopp. Knappen sitter på en 6 m brandbeständig
kabel så övningsledaren kan röra sig fritt under
övningen. Strömmatningen sker via ett inbyggt 12
volts batteri. Batteriet laddas från 230 volt via en
batteriladdare. Nyladdat batteri räcker till ca 100
släckövningar.

Aeros 2

Pyros 3
Pyros fungerar som Aeros men har nästan 50%
större brandyta. Den kan producera lågor med en
höjd på mellan 1 och 3 m.

Pyros 3

Gasoltillförseln sker via en alt. två gasolbehållare
anslutna till en manöverkonsol. På konsolen finns
nödstopp och tryckregulator som reglerar brandens
intensitet. Avtappning sker snabbt och enkelt genom
en bottenplugg med kulventil.
Pyros är försedd med hjul vilka underlättar i- och
urlastning ur fordon och även transport mellan
fordon och övningsplats.

GF 42
Den miljövänliga brandövningsgivaren som används
utan vatten. Brandövningsgivaren GF42 är mobil för
att kunna starta en övning snabbt och enkelt, utan
att vatten behöver fyllas på i kärlet.
Givaren genererar upp till 1,2 meter höga lågor som
kan justeras i flera lägen.
Tändning sker ögonblickligen via den medföljande
vattentäta fjärrkontrollen.

GF 42
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Mått (L x B x H)

Aeros 2

Pyros 3

GF 42

97,5 x 63 x 24 cm

117 x 96,5 x 26 cm

70 x 63 x 28 cm

Vikt

20,8 kg

41,8 kg

14,3 kg

Yta

0,5 m²

0,83 m²

0,42 m²

Mängd vatten

35 liter

62 liter

Rostfritt stål

Rostfritt stål

6m

6m

6m

12 kg/tim

36 kg/tim

12 kg/tim

Längd kabel till
fjärrkontroll

6m

9m

6m

Artikelnummer

36-1025-00

36-1025-50

36-1024-97

Material
Längd gasolslang
Max gasolförbrukning

Rostfritt stål

Tillbehör

Adapter Pyros 3

Adapter Aeros & GF 42

Dataskärm

Elmotor

Fritös

Papperskorg

Oljeexplosion

Tillbehör

Aerosolburk explosion

Elskåp

Magnetventil till GF 42

Artikelnummer

Moduladapter Aeros 2 & GF 42

36-1025-01

Moduladapter Pyros 3

36-1025-51

Dataskärm

36-1025-55

Papperskorg (monteras på ”Dataskärm”)

36-1025-53

Fritös (monteras på ”Dataskärm” & ”Papperskorg”)

36-1024-99

Elskåp, Lucka (monteras på ”Dataskärm”)

36-1025-54

Elmotor

36-1025-52

Olje-explosion (används med vegetabilisk olja)

36-1025-02

Aerosolburk explosion

36-1025-03

Magnetventil inkl. fjärr till GF 42

36-1025-05
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