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Presto skumsläckare

Släckarna är fyllda med släckmedel under tryck. Båda typerna släcker
effektivt A-bränder, det vill säga bränder i trä, papper, tyg och andra fibrösa
material. Skumsläckaren släcker även B-bränder, det vill säga bränder i
vätskor och oljor, exempelvis bensin, och kan användas mot brand i
elektrisk utrustning, max 1000 V.
Släckarna är lämpliga för:
Villor
Hotell
Skolor

Offentliga lokaler
Sjukhus
Industrier

Kontor
Lantgårdar

Så här fungerar Presto vätskesläckare
Skumsl äckaren är fylld med filmbildande skum blandat med vatten, vilket vid
släckning ger en tvållödderliknande hinna. Släckning med skum ger en ren
och effektiv sl äckning. Dessutom förhindrar skummet återantändning.
Brandsläckaren är funktionsduglig från 0°C till +60°C, med frysrisk under 0°
C.

Så här hanterar du släckaren
Släckaren utlöses med enkla, naturliga handgrepp.
1. Drag ut säkringen
2. Rikta munstycket mot lågornas bas
Tryck ned utlösningshandtaget och släck med svepande rörelser över
3.
branden
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Presto design
Behållaren är tillverkad i stål med effektivt rostskydd med handtag i rostfritt
stål. De är trycksatta och försedda med kontrollmanometer och
sprängmembran, som utlöser vid ogynnsamt övertryck.

Upphängning och montering
Till varje sl äckare levereras som standard hängare för väggmontering. Till
fordon och fartyg levereras på begäran specialstativ.

Godkännande och SS-EN 3 standard
Släckarna är godkända enligt SS-EN 3, en för Europa gemensam standard.
Släckarna testas av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och
certifieras därefter av SIS. Standarden anger med en kombination av
bokstäver och siffror för vilka brandtyper släckaren är lämplig och hur
effektiv den är.
A-bål: Trästavar staplade i fjorton lager, där gavelmåttet är 500 x 560
millimeter och längden motsvaras av bålets beteckning uttryckt i decimeter.
Släckningen får påbörjas när bålet har brunnit i åtta minuter.
B-bål: Ett runt plastk ärl där bränslet utgörs av heptan på en vattenb ädd.
Bålets beteckning anger hur m ånga liter v ätska, heptan och vatten, som
finns i kärlet. Släckning får påbörjas när bålet brunnit i en minut.
C-brand: Står för gasbrand.

Garanti, service och omladdning
Presto sl äckare har fem års garanti (två år för GS-serien) mot material- och
tillverkningsfel. Översyn bör göras en gång per år enligt anvisningar på
apparatens baksida. Efter användning skal släckaren laddas om och endast
originaldelar får användas. Detta utföres av oss eller av våra serviceombud.

1. Behållare
2. Stigrör
3. Ventilhus
4. Bärhandtag
5. Tryckhandtag
6. Slang
7. Strilmunstycke
8. Säkring
9. Manometer
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Tekniska data
Mängd
sl äckmedel

Behållarmaterial

Höjd x bredd x diam
(mm)

Vikt
komplett

Tömnings -

Beteckning Klassning
S6

13A 113B

6 l skum

Stål

520 x 240 x 160

9,5 kg

25,0 sek

S9

21A 183B

9 l skum

Stål

565 x 250 x 185

13,5 kg

31,0 sek
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