
Kulsyresneslukker - Type KS 2 SBS

Brandklasse

KS 2 SBS

B-brand: Brændbare væsker

Ideel væskeslukker

Gloria KS 2 SBS udmærker sig spe-

cielt som den ideelle slukker af 

mindre væskebrande. Efter endt 

brandbekæmpelse efterlades der 

intet slukningsmiddel, hvilket 

letter den efterfølgende rengø-

ring og sikrer mod følgeskader.

Velegnet til EDB- og el-udstyr

Slukkeren er desuden særdeles 

anvendelig til slukning af brande 

i el-installationer, EDB udstyr, 

styretavler m.m. med elektrisk 

spænding op til 1000 Volt. I Dan-

mark må håndildslukkere ikke 

bruges til stærkstrømsanlæg med 

spænding på over 1000 Volt. 

Slukkeren har moteret et specielt 

snerør, der sikrer præcis og mål-

rettet indsats og leveres med et 

brugervenligt ophængsbeslag. 

Slukken kan både monteres vand-

ret og lodret i beslaget.

Godkendelser: DS/EN 3

Slukkeeffekt: 34B

2 kg slukker specielt velegnet til væskebrande

Vigtigt:

Kulsyresneslukkeren bør ikke benyttes 

i små rum, hvor der opholder sig men-

nesker, da slukkeren fjerner ilten.

I små rum kan slukkeren anvendes 

ved at stikke tragten ind i rummet, så 

rummet fyldes med CO2.
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Om Lotek A/S
Med mere end 35 års erfaring 

er Lotek A/S i dag en af landets 

førende leverandører af løsninger 

inden for brand, redning og sik-

kerhed. Virksomheden er økonomisk 

særdeles solid, og egne agenturer på 

systemkomponenter af højeste kva-

litet sikrer vores kunder den rigtige 

kvalitet til den rigtige pris.

DBI-godkendelsesnummer 232.398.

Kulsyresneslukker - Type KS 2 SBS

Specifikationer:
Slukkemiddel: ..................................................................................................................................... CO2

Drivmiddel: ........................................................................................................................................ CO2

Kastelængde: ................................................................................................................... 3.0 m ved +20oC
Uddrivningstid: ............................................................................................................. 8,5 sek. ved +20oC

Dimensioner (H x B x D): ...................................................................................... 560 x 270 x 110 mm
Nettovægt .............................................................................................................................. 2 kg
Total vægt: ...........................................................................................................................5.5 kg

Arbejdstemperatur ...........................................................................................................-30 - +60oC

Snitmodel

Billederne viser fra venstre:

Billede 1: Børe- og udløserhåndtag

Billede 2: Snerør

Billede 3: Ophængsbeslag

Udløserhåndtag

Sikring

Ventilkegle

Snerør

Stigerør

Brugervejledning:

Sikringen fjernes og udløserhånd-

taget presses ned. Ventilkeglen 

åbner ventilen og kulsyren føres 

via stigerøret til snerøret. I dysen 

omdannes kulsyren til kulsyresne.  

Udstrømning standser, når udløser 

håndtag slippes.
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