
PRODUKTDATABLAD FDV
Modell: AUT6001

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

Bruksområde 

Punktsprinkler är en automatisk släckare. I ventilen finns en glasbehållare som sprängs vid
68 °C vid eventuell brand, vilket medför att pulverbehållare aktiveras. Punktsprinkler är
lämplig för släckning av de flesta typer av bränder. Släckarna har ett effektivt pulver som
garanterar maximal släckeffekt.

Typiska användningsområde: Soprum och förråd , punktskydd, industri/maskin med
brandfarliga processer, mindre rum.

Släckmedlets funktion

ABC-pulvret reagerar kemiskt med branden. Pulvret förhindrar kemiska kedjereaktioner
som branden är beroende av. Pulvret bidrar också till att kväva branden, då syret trängs
bort. För att förhindra att elden återuppstår vid bränder i ex. träverk, papper och tyg kan det
vara nödvändigt att eftersläcka med vatten.

Placering

Pulversprinklern fästes i taket ovanför objektet som ska skyddas med en enkel konsol.
Ingen vatteninstallation eller rördragning krävs. Bäst effekt erhålls om ventilutloppet
placeras på en höjd av 1,5 till 3 meter ovanför brandrisken. 

Aktiveringstemperatur

68 °C.

Underhåll och kontroll 

Visuell kontroll av pulversprinklern är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande
tryck i släckaren.

Underhåll av släckare skall utföras enligt SS 3656 och CGS´s serviceinstruktioner. I privata
bostäder skall auktoriserad kontroll genomföras vart 5:e år och full service vart 10:e år. För
näringsverksamhet gäller SS 3656 och CGS´s serviceinstruktioner.

TEKNISK SPECIFIKATION

Brandklass: ABC

Temperaturområde: -30 °C / +60 °C

Släckmedel: MAP 40

Storlek släckare: 6 kg

Tömningstid: 16 s

Arbetstryck: 14 Bar

Arbetstryck: 14 Bar

Cylindermaterial: Stål

Drivgas: Nitrogen

Bruttovikt (kg): 11

Höjd (mm): 225

  Modell: AUT6001

Artikel: 600206

EAN: 7320896002067

Certifiering: CE

VIKTIGT: Brandsla ̈ckaren ma ̊ste alltid laddas om efter anva ̈ndning a ̈ven om bara delar av inneha ̊llet anva ̈nts. Omladdning kra ̈ver specialutrustning. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad. Anva ̈nd endast specificerade sla ̈ckmedel och reservdelar.
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