
Vandslukker - Type W 9 DF 30

Frostsikret vandslukker

Gloria W 9 DF 30 er en frostsik-

ret trykladet vandslukker, der er 

specielt velegnet til slukning af 

brande i brændbare faste stoffer. 

Slukkeren kan også bruges i til-

  tednav ad ,dnarbnosrep fa edlæf

er kemisk neutralt og derfor ikke 

giver negative følgevirkninger.

Hvor almindelige vandslukkere 

ikke fungerer under 0 oC er den 

frostsikrede godkendt som funk-

tionsduelig ned til -30 oC. 

Praktisk design

Slukkeren har en stabil fodring, 

der sikrer beholderbunden mod 

beskadigelser og desuden sikrer, 

at slukkeren kan stå stabilt. Slan-

gen med den indbyggede dyse, 

sikrer en god vandtågespredning. 

Dysen kan desuden fastgøres i en 

holder i fodringen. Slukkeren le-

veres med et ophængsbeslag. 

Godkendelser: DS/EN 3

Slukkeeffekt: 21A

Tilbehør: Skib-/køretøjsbeslag  

    Kunststofkuppel

    Beskyttelsesovertræk

    Aflåseligt stålskab  

9 liters frostsikret trykladet vandslukker specielt egnet til brand i faste stoffer

Brandklasse

W 9 DF 30

A-brand: Faste stoffer, f.eks træ, papir  
 og tekstiler
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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.

Vandslukker - Type W 9 DF 30

Specifikationer:
Slukkemiddel: ...................................................................................................................................Vand
Drivmiddel: .................................................................................................................................Nitrogen
Kastelængde: ................................................................................................................................. 4-5 m 
Uddrivningstid: ...................................................................................................................... 65 sekunder

Dimensioner (H x B x D): ...................................................................................... 610 x 255 x 200 mm
Nettovægt: ............................................................................................................................. 9 kg
Total vægt: ............................................................................................................................17 kg

Arbejdstemperatur ...........................................................................................................-30 - +60oC
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Billederne viser fra venstre:

Billede 1: Bære- og udløserhåndtag

Billede 2: Ophængsbeslag

Billede 3: Fodring

Snitmodel
Udløserhåndtag

Sikring
Bærehåndtag
Ventilkegle

Stigerør

Slange

Dyse

Speciel indvendig overfladebe-

handling

Brugervejledning:

Sikringen fjernes og beholder 

fastholdes ved hjælp af bære-

håndtag. Udløserhåndtaget  pres-

ses ned. Ventilkeglen åbner venti-

len og vandet  strømmer gennem 

stigerøret til dysen.  Udstrømnin-

gen stopper, når udløserhåndta-

get slippes
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