
Pulverslukker - Type PA 6 SD

Brandklasse

PA 6 SD

A-brand: Faste stoffer, f.eks træ, papir  
 og tekstiler
B-brand: Brændbare væsker
C-brand: Gasarter

Pulverslukker alle typer brande 

Gloria PA 6 SD er en pulverslukker 

i moderne design, der er veleg-

net til slukning af brande i såvel 

brændbare faste stoffer, væsker 

og gasarter. Størrelsen på sluk-

keren samt en slukkeeffekt, der 

er det højest målbare i forhold til 

brændbare væsker gør den per-

fekt mod også lidt større brande. 

Praktisk og ergonomisk design

Slukkeren har en stabil fodring, 

der sikrer beholderbunden mod 

beskadigelser og at slukkeren 

kan stå stabilt. Slangen med dy-

sen kan desuden fastgøres i en 

holder i fodringen. Bærehåndta-

get er i aluminium og ergonomisk 

udformet med et integreret hur-

tig-udløser-håndtag. Slukkeren 

leveres med et ophængsbeslag.

Godkendelser: DS/EN 3

Slukkeeffekt: 43A / 233B

Tilbehør: Skib-/køretøjsbeslag

             Kunststofkuppel

             Beskyttelsesovertræk

   Aflåseligt stålskab  

Effektiv 6 kg slukker til brande i såvel væsker som faste stoffer
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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.

Pulverslukker - Type PA 6 SD

Billederne viser fra venstre:

Billede 1: Bære- og udløserhåndtag

Billede 2: Ophængsbeslag

Billede 3: Fodring

Specifikationer:
Slukkemiddel: ...................................................................................................................... Star ABC 2958
Drivmiddel: .................................................................................................................................Nitrogen
Kastelængde: ................................................................................................................... 6.0 m ved +20oC
Uddrivningstid: .............................................................................................................. 18 sek. ved +20oC

Dimensioner (H x B x D): ...................................................................................... 485 x 270 x 160 mm
Nettovægt .............................................................................................................................. 6 kg
Total vægt: ...........................................................................................................................9,3 kg

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

Snitmodel

Udløserhåndtag

Sikring

Ventilkegle

Stigerør

Slange

Brugervejledning:

Sikringen fjernes og udløser-

håndtaget presses ned. 

Ventilkeglen åbner ventilen og 

pulveret strømmer gennem sti-

gerøret til dysen. Udstrømning 

standser, når udløser håndtag 

slippes. Lo
te

k 
- 

PA
 6

 S
D 

- 
02

02
07

Lotek A/S  Rønsdam 10  DK-6400 Sønderborg  Tel. +45 70 13 52 00  www.lotek.dk  info@lotek.dk


