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Firesafe ECO skumsläckare

ETT BÄTTRE MILJÖVAL
Firesafe ECO är benämningen på våra skumsläckare. Dessa 
skumsläckare har lägsta påverkan på miljön samtidigt som dem 
levererar högsta släckeffekt. Därför är släckarna miljöcertifierade 
av SMK (Stichting Milieukeur). För handbrandsläckare är detta 
idag den ledande miljömärkningen. Fokus ligger på att främja 
utvecklingen av mindre miljöskadliga produkter. Firesafe ECO 
är effektiv mot A-bränder dvs i fibrösa material som trä, tyg 
och papper samt mot B-bränder i plast och brännbara vätskor. 
Släckaren är lämplig för exempelvis butiker, kontor, sjukhus 
och hotell. Släckarna är ofarliga att använda mot elektriska 
installationer upp till 1000V. 

FUNKTION
Firesafe ECO är en tryckladdad skumsläckare fylld den effektiva 
AFFF skumvätskan Imprex S ECO. Den filmbildande skumvätskan 
flyter ut över brandhärden och släcker genom kylning och 
kvävning. Eftersom skummet ligger kvar över det brinnande ämnet 
ger det också ett säkert skydd mot återantändning. Firesafe 
ECO släckare är tryckladdade vilket innebär att behållaren står 
under kontinuerligt tryck och att släckmedlet kommer direkt när 
utlösningshandtaget trycks ned. 

KONSTRUKTION
Firesafe ECO är tillverkad för att motstå de tuffaste miljöer och 
säkerställa funktion över en lång tid. Behållaren är tillverkad i 
stål. Ventilen är tillverkad i förnicklad mässing och försedd med 
manometer för avläsning av släckarens tryck. Handtag och 
avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. Släckaren är försedd med 
en svart fotring i plast som skyddar mot både nötnings- och 
korrosionsskador. En rejäl slang underlättar släckningsarbetet. 
Slang och munstycke fästs i fotringen. Firesafe ECO levereras 
med vägghängare för väggmontage.

Effektiv mot brand och skonsam mot miljön!

Artikel Modell Kapacitet Släckmedel Klassning Dimensioner Vikt (fyld) Tömningstid

327684 FS 6 6 liter Imprex S ECO 43A 183B 541 x 275 x 182 mm 10,6 kg 50 sek

327692 FS 9 9 liter Imprex S ECO 55A 233B 615 x 300 x 190 mm 14,9 kg 70 sek

SÄKERHET 
Firesafe skumsläckare är testade och godkända enligt 
handbrandsläckarstandarden SS-EN 3, certifierade av DNV samt 
CE-märkta. Dem är även godkända enligt MED, Marine Equipment 
Directive.

TEKNISK INFORMATION
Fyllningstryck: 1.5 MPa /+20°C
Drivgas: Kvävgas
Användningstemp °C min/max: 0°C / +60°C


