
PRODUKTDATABLAD FDV
Modell: FE6TGX

For more information contact: GPBM Nordic AB
Telephone: +46 31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

Bruksområde

Din nya Housegard brandsläckare innehåller släckningsmedel som ger apparaten
brandklass AB. AB-apparater är avsedda för släckning av bränder i olika material såsom
trä, papper, tyger, brandfarliga vätskor och kemikalier. Skum är speciellt bra mot bränder 
i vätskor. Brandsläckaren kan också användas mot bränder i elektriska installationer som
uppgår till 1000 Volt

Typiska användningsområde: Industri, offentlig verksamhet, verkstäder, jordbruk, sjöfart,
offshore, transport, fordon,  fritidsbåtar och andra platser där hög prestanda är avgörande.
Pulverbrandsläckare är förstahandsvalet för bostäder.

Släckmedlets funktion

Skummet har en kvävande och kylande effekt på branden. Skumskiktet hindrar även
återantändning. 

Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen. Om
släckaren skall stå utomhus, eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett
specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig. 

Underhåll och kontroll 

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande
tryck på handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och
Housegard serviceinstruktioner. 

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år och full service vart
5:e år. För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och Housegards
serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet,
oavsett placering. 

TEKNISK SPECIFIKATION

Brandklass: AB

Effektivitetsklass: 34A 233B

Temperaturområde: 0 °C / +60 °C

Släckmedel: SC6 + Inilam AX

Storlek släckare: 6 L

Tömningstid: 23 s

Kastlängd: 3-7 m

Arbetstryck: 12 Bar

Arbetstryck: 12 Bar

Cylindermaterial: Stål

Drivgas: Nitrogen

Bruttovikt (kg): 11

Höjd (mm): 576

Bredd (mm): 162

  Modell: FE6TGX

Artikel: 600252-60

EAN: 7320890252604

EN3 Testrapport: 20141556/OX 03

MED cert: 16/CN/4001-1-Rev 0

Certifiering: EN3-7, CE, Wheelmark

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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