PRODUKTBLAD

OREX

Skum Håndslokkere
OREX skumslokkere er fylt med et filmdannende skum. Slokkemidlet sprutes ut gjennom et dusjmunnstykke, og skummet flyter
utover det brennenede objektet. Skummet
slokker og kjøler det brennende materialet
og blir liggende igjen som beskytteklse mot
reantenning. Den robuste konstruksjonen i
kombinasjon med høy kvalitet på materialer
og overflatebehandling gjør OREX slukkere
egnet for industrien og bedrifter med krevende miljøer. Enkel håndtering og høy slokkeeffekt gir også den uøvede bruker den beste
forutsetningen for å kunne stoppe ett branntilløp. Skumslokkkeren er derfor godt egnet
til bruk i boliger samt i offentlige miljøer .

Egnet for mange brannriskoer
Konstruksjon
Brannslokkerne er produsert i henhold til
den felles europeiske standarden for
brannslokkere SS EN 3. De er testet og
godkjent av Sveriges provnings- och
Forskningsinstitut. At de oppfyller standardens krav kontrolleres av Det Norske
Veritas. Sertifiseringen gjelder i alle nordiske land.
Beholderen er av stål og er lakkert med slagfast epoxylakk. Brannslokkeren er godkjent i henhold til svenske
Arbetsmilöverkets regler tryckbärande anordningar og
er CE-merket. Ventilen er produsert i messing og har
innebygget sikkerhetsventil som beskytter mot overtrykk ved for eksempel overoppheting. Bærehåndtak
og avtrekker er i lakkert metall. En kraftig sikring sperrer mot uønsket utløsning. Slokkerne er fylt med filmdannende skum og trykksatte med nitrogen. Ladetrykket avleses med et lettleselig manometer. Som standard leveres alle modeller med veggfeste.

Enkel
håndtering
Slokkerne er lette å
håndtere ettersom man
både bærer apparatet og
styrer ventilen med samme hånd. De har et robust
bærehåndtak og en kraftig
avtrekker for åpning og
stenging av ventilen.

Ventilen er utstyrt med et
lettavleselig manometer og
en sikring mot uønsket utløsning

Egnede bruksområder er offentlige rom som for eksempel butikker, forsamlingslokaler og fartøy. Den enkle
håndteringen gjør dem også egnet for privatpersoner i
boliger, fritidshus og campingvogner. De er ideelle for
all innendørs bruk der man har forskjellige brannrisikoer og ønsker å unngå tilsøling med pulver. De store
skumslokkerne er egnet for bla. herde- og fargebad,
tatekkingsarbeider, asfaltmaskiner, og større spilloljebranner. Det er bare å rette strålen mot brannen fra en
sikker avstand. Et effektivt dusjmunnstykke gjør at man
lett kan arbeide med strålen og spre skummet over store områder. Skummet flyter ut av seg selv over det
brennende materialet og blir liggende igjen som beskyttelse mot reantenning. Slokking kan også gjøres i
omganger med flere apparater uten at områder som
allerede er blitt slukket vil blusse opp igjen.

Anbefalte bruksområder
Modell

SK 6 A

SK 9 A

Innhold

6 liter

9 liter

Leiligheter





Villaer, leiegårder





Butikk, kontor, off. miljøer





Sjekk vilkår fra forsikringsselskap og myndigheter når
du skal velge brannslokningsapparat. Kontakt oss for
veiledning dersom du er usikker.
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OREX
Slokkeeffekt

Skum Håndslokkere
Tekniske data

Filmdannende skum slokker delvis ved
å kjøle ned det brennende materialet
og delvis ved at det flyter ut over det
brennende materialet og kveler flammene. I motsetning til pulver gir
skummet en sikker beskyttelse mot
reantenning, også ved brann i
bensin, olje og andre væsker.
Filmskum er effektvit mot branner i:
• Fiberholdige materialer som tre, papir og tøy
• Væsker og plastmaterialer
Skum egner seg ikke mot gassbranner eller branner i
høyspenningsutstyr.

Modell

SK 6 A

Slokkemiddel

Filmdannenede skum AFFF

Innhold

6 liter

9 liter

Effektklasse

13A 144B

21A 183B

Fyllingstrykk Nitrogen

12 bar

12 bar

Vekt ladet

10,1 kg

14,7 kg

Høyde inkl ventil

550 mm

620 mm

Diameter på beholder

162 mm

184 mm

Bredde inkl håndtak

240 mm

250 mm

Tømmetid

21 sek

30 sek

Kastlengde

3-5m

4-5m

Funskjsonstemperatur

SK 9 A

0 til +60 °C

Måltegning

Slokkeren er utstyrt med et effektivt munnstykke.
Skummet spres enkelt over et stort område

Tilbehør
Veggskap og beskyttelsesbokser
Et stort utvalg av plast- og stålskap finnes for montasje
både innendørs og utendørs. For montering i kjøretøy
finnes kraftige beskyttelsesbokser i 4 mm stålplate.

Brannslokkeralarm
Alarmklokke som varsler når slokkeren tas ned
fra veggen.

Slokkerboks med brannteppe eller førstehjelp
Slokkeren finnes dessuten i en utgave med 2 kg
skum. Den kan også leveres med en slukkerboks.
Boksen fungere som holder for slokkeren og har i
tillegg en lomme for brannteppe eller Førstehjelpsutstyr
Bildet viser ulike typer av skap og gulvstativer
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