BRANDSKYDDSKATALOG

Välkommen till Brandservice AB, ett företag inom brand
och utrymningssäkerhet. Geografiskt sett täcker vi hela
Småland.
Dels via vårt huvudkontor i Nässjö och våra filialer i
Jönköping, Kalmar och Mönsterås. Vår målsättning är att
leverera bästa lösningar och service av våra produkter och
tjänster inom brandskydd, brandlarm, fasta
släckanläggningar, utrymningsstrategi och
tillgänglighetsanpassning till våra kunder.
Brandservice AB erbjuder dig ett stort utbud av produkter
och tjänster för brandskydd.

Vi är även godkänd anläggarfirma brandlarm av SBSC och
har en behörig ingenjör brandlarm anställd hos oss.
Vi gör allt från nybyggnation till ändringar och utökning av
redan befintliga brandlarmanläggningar och service av
samtliga anläggningar.
Släckanläggningar såsom gassläckanläggningar i server och
datahallar, ansulexanläggningar för kök och storkök och
släckanläggningar på fordonsmaskiner sköter vi både
nyainstallation, omdragningar och service.
Vänd och läs mer!
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Våra tjänster
Service & underhåll
Vi gör regelbundna kontroller av Er brandtekniska utrustning.
Det innefattar:
• brandsläckare
• brandposter
• hänvisningsarmaturer
• utrymningsplaner
• rökluckor
• utrymnings- 0ch branddörrar
• fasta släcksystem
• förbandsmaterial
• brandtätningar
• brandlarm
• fasta släcksystem för restaurangkök
Vi följer Svensk Standard, Lagar & Regler när det gäller service och underhåll.

Brandskyddskontrollant
I det systematiska brandskyddsarbetet ingår att man genomför regelbunden
kontroll av brandskyddet. Vi kan utföra dessa kontroller åt Er, med den
regelbundenhet ni önskar.
Den innefattar:
• genomgång enligt kontrollista
• åtgärder av identifierade brister
• uppdatering av dokumentation

Våra brandskyddskontroller görs alltid av certifierade brandskyddstekniker.
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Våra tjänster
Brandskyddsdokumentation
Dags att bygga nytt eller bygga om? Vid nybyggnad- eller ombyggnation skall man
enligt Boverkets byggregler (BBR) upprätta en brandskyddsdokumentation. I
brandskyddsdokumentationen redovisas exempel brandcellsgränser,
utrymningsvägar och utrymningsdörrar, samt brandtekniska installationer som
brandlarm och sprinklersystem. I brandskyddsdokumentationen
inkluderas även drift- och skötselinstruktioner samt även planer för underhåll enligt
BBR 2:51.
Exempel på brandskyddets förutsättningar är vilken verksamhetsklass som gäller i
olika delar av byggnaden och hur många personer som byggnaden är avsedd för. Det
bör även framgå om räddningstjänstens stegutrustning är avsedd att användas vid
utrymning och vilken brandbelastning byggnaden är dimensionerad för.
Allt detta hjälper vi er med att ta fram i er brandskyddsdokumentation! Denna
dokumentation kan även senare användas som underlag vid fortsatt arbete med
dokumenteringen av ert systematiska brandskydd!
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Våra tjänster
Utrymningsstrategi
Varje verksamhet ska ha en plan för hur man agerar vid en
utrymningssituation. Vi hjälper Er att utforma en utrymningsstrategi.
Det innefattar:
• översyn av skyltning
• utrymningsplaner
• utrymningsdörrar
• utrymningsvägar
• personantalsberäkning
• eventuella larm
En utrymningsstrategi innebär också att personalen övar utrymning
regelbundet. Utrymningsstrategin upprättas alltid av en certifierad
brandskyddstekniker.
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Våra tjänster
Enkelt avhjälpta hinder
Boverkets föreskrifter om att åtgärda ”Enkelt avhjälpta hinder”,
avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.
Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS
2003:19)om ”Krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder mot
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har
tillträde och på allmänna platser”.
Med ”lokaler dit allmänheten har tillträde” avses samlingslokaler, butiker,
restauranger, kaféer, banker etc., men inte bostäder eller entréer till enbart
bostäder. Man får nog anse att det i dagsläget är ganska oklart vad som
menas med ”enkelt avhjälpta hinder”. Åtgärderna får enligt föreskrifterna
inte bli orimligt betungande och man bör enligt de allmänna råden speciellt
beakta de ekonomiska konsekvenserna för mindre näringsidkare så att
verksamheten inte äventyras.

Vi hjälper er med allt detta från inventering till montering enligt gällande
lagkrav.
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Utbildning
Allmänkunskap i brand
Kraven på verksamheter har förändrats sedan 2004 då lagen om skydd mot
olyckor infördes. Idag är varje verksamhet ansvarig att hålla med någon form
av regelbunden brandskyddsutbildning för alla medarbetare. För att hjälpa
verksamheter att klara av detta krav, utbildar vi dem i allmänkunskap i brand.
Utbildningen säkerställer brandskyddskompetensen hos den enskilde
samtidigt som den hjälper verksamheten att upprätthålla brandskyddet på
företaget.
För vem?
För verksamheter som vill förstärka kompetensen hos sina medarbetare.
Utbildningen är allmänt hållen vilket gör den användbar för alla typer av
verksamheter.

Utrymningsövning
Utrymningsövningar ska genomföras i verksamheter där det finns ett behov.
Behovet kan utgöras av svårorienterade utrymningsvägar, höga byggnader,
verksamheter med många personer och verksamheter med särskilda behov
att öva utrymning som exempelvis skolor, daghem och vårdanläggningar.
Utrymningsövningen utförs med syfte att ge verksamheter ett test av sin
utrymningsstrategi.
För vem?
För verksamheter med behov att öva och testa praktisk utrymning som ett
komplement till teoretisk utbildning.
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Utbildning
Heta arbeten®
Utbildningen är nödvändig för alla som arbetar med s.k. “heta arbeten” där man
handhar verktyg som genererar höga temperaturer. Försäkringsbranschens krav
omfattar alla som arbetar med heta arbeten och ställer krav på att man ska ha
en grundläggande utbildning för detta. Genomgången utbildning ger en
certifiering som gäller i fem år. Brandservice AB:s heta arbeten utbildning utförs
av certifierade utbildare och genomförs enligt Svenska Brandskyddsföreningens
normer.
För vem?
För företag som arbetar yrkesmässigt med någon form av heta arbeten® så som
svetsning, lödning, slipning, kapning mm. Utbildningen är inriktad på
säkerhetsregler samt praktisk övning i hur man hanterar brandtillbud.

Defibrillering, Hjärt och lungräddning
(D-HLR)
Den som vill ha en djupare kunskap och träning i att göra HLR och använda
hjärtstartare finns kursen D-HLR. Den är längre och mycket tid läggs på att öva i
scenarier. Den här kursen är avsedd för dem som bli larmade till ett hjärtstopp i
sitt yrke. Det gäller till exempel räddningstjänst, väktare, personal på badhus
eller företag som har hjärtstartare.
Kursprogram och innehåll i denna utbildning är bestämt av Svenska
kardiologföreningen.
För vem?
För utvald personal inom verksamheten som vid ett hjärtstopp ska kunna
hantera en defibrillator.

11

Utbildning
Hjärt- och lungräddning (HLR)
När som helst i vardagen kan en olycka vara framme, utgången av en olycka
påverkas av de första insatserna man utför. En tidig insats kan rädda liv.
För dig som vill lära dig grundläggande HLR erbjuder vi kursen HLR. Vi erbjuder
även utbildning med hjärtstartare. I den lär du dig HLR och får en introduktion
till hur en hjärtstartare fungerar. Efter en kurs ska du kunna påbörja HLR och
våga använda en hjärtstartare om någon i din närhet skulle drabbas av
hjärtstopp. I kursen ingår också hur du hjälper till vid luftvägsstopp. Den här
kursen bör alla gå!
Utbildningen syftar till att ge kunskaper om hur man hanterar akuta hjärtstopp
samt skapa fria luftvägar för att kunna upprätthålla en konstgjord puls och hur
man utför mun-mot-mun metoden. Utbildningen är uppdelad i omväxlande
teoretiska och praktiska moment.
Kursprogram och innehåll i denna utbildning är bestämt av Svenska
kardiologföreningen.
För vem?
För verksamheter som vill förstärka sina medarbetares kompetens i hur man
utför första hjälpen insatser.
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Webbaserat SBA
Web SBA (Webbaserat Systematiskt
brandskyddsarbete)
Brandservice webbaserade systematiska brandskyddsarbete är ett modernt
system som uppfyller myndigheternas krav för ett godkänt systematiskt
brandskyddsarbete.
Med detta system får nu kunden en kvalitétssäkring av sitt systematiska
brandskyddsarbete och enkelheten med egenkontroller som sedan lätt kan
spåras för att se brister och åtgärder av kontrollerna.
Ansvaret att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete ligger enligt
”lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” hos verksamhetsutövaren
och fastighetsägaren.
Det är därför oerhört viktigt att man arbetar aktivt med sitt SBA-arbete för
högsta och bästa beredskap vid en nödsituation.
Tillsammans med oss skapar vi rutiner, projekterar, tar fram skriftliga
redogörelser, brandskyddspolicy, egenkontrollschema, ansvarsfördelning,
brandskyddsregler m.m. All information läggs sedan in på er specifika sida
och tillsammans ser vi till att att ert brandskydd alltid har högsta beredskap och
säkerhet.
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Brandsläckare
Brandsläckare för alla typer av bränder

Brandsläckare
En brands första sekunder kan vara
avgörande för hur stor skada som uppstår.
Med en brandsläckare tillgänglig, rätt
dimensionerad och med rätt släckmedel,
kan man oftast förhindra att en brand
utvecklas till en katastrof.
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Brandsläckare
Skum
Skum
Miljöskum

9l
9l

Pulver
Pulver
Pulver
Pulver
Pulver

2 kg
6 kg
6 kg
12 kg

Kolsyra
Kolsyra
Kolsyra

2 kg
5 kg

Övrigt
Pulver
Pulver

Svart
Vit

6 kg
6 kg
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Brandsläckare
Fritös
Fritössläckare

6l

13A 75F

Takspinkler Pulver
Pulversprinkler
Pulversprinkler

6 kg
12 kg

68-93 °C
68-93 °C

Pulveraggregat
Pulveraggregat

25, 50 & 100 kg

Tillbehör till brandsläckare
Brandsläckarskåp
Brandsläckarskåp

331x620x240 mm
310x610x250 mm

Plast rött
Plast svart
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Brandposter & Brandpostslangar
Brandposter med möjligheter

Brandposter
Tack vare vår långa
erfarenhet och fokus på
kvalitet så levererar vi något av
de robustaste och bästa
brandposterna på marknaden.
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Brandposter
Öppen rulle med slang
19 mm
25 mm

25 m
25 m

600 x 175 mm
600 x 230 mm

Grön spolslang med svängarm
25 mm
25 mm

25 m
30 m

605 x 700 x 460 mm
605 x 700 x 460 mm

Brandpostskåp
19 mm
25 mm

25 m
25 m

795 x 795 x 110 mm
795 x 795 x 200 mm

Nederman Serie 884
19 mm
25 mm

20 m Light 320 x 560 x 760 mm
15 m Light 320 x 560 x 760 mm
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Brandposter
Återupprullningsbar slangrulle

25 mm

15 m

530 x 460 x 535 mm

Utbytesbrandpost
19 mm

25 m

795 x 795 x 50 + 120 mm

Brandpost & Brandslangsvagn
Brandpostrulle modell s3 19-32 mm 30-100 m
Brandslangsvagn 19-32 mm

30 -100 m
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Brandpostslangar
Brandpostslang
Gummislang 25 m
Gummislang 30 m
Gummislang 25 m
Gummislang 30 m

¾” med fjäder
¾” med fjäder
1” med fjäder
1” med fjäder

Lightslang
Lightslang
Lightslang
Lightslang

¾” med fjäder
¾” med fjäder
1” med fjäder
1” med fjäder

25 m
30 m
25 m
30 m

Industri extra 25 m
Industri extra 30 m
Industri extra 25 m
Industri extra 30 m
Industri extra 25 m
Industri extra 30 m

¾” med fjäder
¾” med fjäder
1” med fjäder
1” med fjäder
32 mm
32 mm
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Brand & Räddningsmaterial
Brandmaterial

Brandmaterial
Vi använder oss av de på marknaden bästa leverantörerna
av brandmaterial, brandarmaturer och strålrör från TA
Hydronics AB och brandslang från ”Svebab” svenska
brandslangsfabriken och deras egna tillverkning.
Det är första hand hög kvalitet och stor funktionssäkerhet
som vi på Brandservice AB värdesätter mest
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Brandarmaturer
Kopplingsdelar
59 444-000 Övergångskoppling

pressal

63 / 32 mm

59 436-000 Normallock

pressal

63 mm med kedja

59 435-065 Normalkoppling

pressal

63 mm utv. gäng

59 434-065 Normalkoppling

pressal

63 mm inv. gäng

Tryckslandskopplingar
59 433-038
59 433-042
59 433-063
59 433-076

Tryckslangskoppling 63mm
Tryckslangskoppling 63 mm
Tryckslangskoppling 63 mm
Tryckslangskoppling 63 mm

38 mm
42 mm
63 mm
76 mm

pressal
pressal
pressal
pressal

59 442-038 Tryckslangskoppling 32 mm
59 442-042 Tryckslangskoppling 32 mm

38 mm
42 mm

pressal
pressal

Brandposthuvud
59 430-004
59 430
59 431-004
59 431

Enkelt utan avstängning 63 mm
Enkelt utan avstängning 63 mm
Dubbelt med avstängning 63 mm
Dubbelt med avstängning 63 mm

Fotskruv
Backventil
Fotskruv
Backventil

*Andra fotanslutningar finns som tillval på samtliga brandposthuvud.
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Brandarmaturer
Grenrör
59 439-000 Inlopp 2 st koppling 63 mm
Utlopp 2 st koppling 32 mm + 2 st koppling mm
59 441-000 Inlopp 2 st koppling 63 mm
Utlopp 2 st koppling 32 mm + 2 st koppling mm

Brandpostventil
59 455-032 Vinkel, kägelventil

Koppling 32

Inv gänga
25, 32, 40 mm

Tillbehör & Övrigt
Brandpostnyckel Passar till alla
markbrandposter

1200 mm

Brandpostnyckel med spärrhandtag 1200 mm
Brandslangskorgar

för 38, 42, 63 och 76 mm slang

PPV-fläkt
ESV230 & ES 230
El-drivna PPV-fläktar 230V
Kapacitet: 33.900 kbm/h
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Brandslang
Brandslangar & Spolslangar

Brandslangar
Kvalificerad brandslang för “tuffa” miljöer. Vi kan
även kundanpassa slangen med egen märkning
eller färgsättning.
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Brandslang
Brandslangar & Spolslangar
GETEX
GETEX
GETEX
GETEX
GETEX

25 m inkl. kopp
25 m inkl. kopp
25 m inkl. kopp
25 m inkl. kopp
25 m inkl. kopp

25 mm
38 mm
42 mm
63 mm
76 mm

SETEX
SETEX
SETEX
SETEX

25 m inkl. kopp
25 m inkl. kopp
25 m inkl. kopp
25 m inkl. kopp

38 mm
42 mm
63 mm
76 mm

Guardman
Guardman
Guardman
Guardman

25 m inkl. koppling
25 m inkl. koppling
25 m inkl. koppling
25 m inkl. koppling

38 mm
42 mm
63 mm
76 mm

Flexitex
Flexitex
Flexitex

25 m inkl. koppling
25 m inkl. koppling
25 m inkl. koppling

38 mm
63 mm
76 mm

Godkänd enligt svensk
standard 2840 & DNV
märkt.

Slangupprullare portabel lätt och smidig att bära med sig
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Räddningsmaterial
Produkter för brandmän

Räddningsmaterial
Vi på Brandservice AB leverera allt slags räddningsmaterial
Som kan tänkas behövas för att underlätta vid en insats.
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Sjöräddningsprodukter
Räddningsbräda Hansa-board
Hansa-Board är idag det mest använda redskapet för
livräddning på vatten och is och levereras
fullt utrustad, färdig för insats. Den låga vikten
i kombination med brädans flytförmåga och
framkomlighet gör den användbar i öppet vatten, på is och på is med dålig bärighet
vilket ger livräddaren möjlighet att snabbt och enkelt nå fram till en nödställd.

Räddningsbräda River X
River-X räddningsbräda ersätter inte Hansabrädan
men den har varit ett självklart val för många
räddningstjänster som har mindre och snabbare
första-insatsbilar där man vill ha vattenlivräddning
med bilen.
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Övriga produkter
Brandmanshandskar, Brandstövlar
Tex Grip 2.0
En mångsidig textilhandske. Den har en slät 3D-passform med hög
värmebeständighet. Skalet är tillverkat av 100% Nomex T450 med
antistatiska egenskaper och har en miljövänlig silikonbaserad
vattenavvisande behandling. Handskens handflata behandlas
också med en flamhämmande silikonbeläggning som också ger
extra skydd mot förlust av grepp. Foderet är tillverkat av Kevlar®
och mineralfibrer som ger en hög grad av skärmotstånd. Dess
vattentäta och andningsbara membran ger resistens mot
kemikalier och blodburna patogener.

Trafiksäkerhetsprodukter
Farthinder Portabel
Söker du ett flexibelt och smidigt farthinder att kasta upp på
bilen då du är ute och arbetar är det Farthinder Portabelt
Boavajer du ska ha. Det ligger perfekt på vägen och även på mer
ojämnt underlag.
Farthinder Boavajer levereras i en smidig väska.

Varningstält
Varningstält med 3 olika sidor; Stop, Olycka och vägbula.
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Övriga produkter
Pannlampor
Pannlampa Tikka 2 XP
Kraftfull, lätt och kompakt pannlampa med LED teknik samt
möjlighet till större ljusspridning på nära håll tack vare en vidvinklellins.
Ljuskällan består av en vit, mycket ljusstark diod samt en röd diod.
Ger ett bra ljusflöde med en räckvidd upp till 60 m på den vita och
synligt ljus upp till 1000 m på den röda dioden. Möjlighet till fem olika
Ljuslägen. Regn- och snösäker.

Rökdykarlampa
Peli Led Zone 3715
Peli 3715 Led Zone O Brinntid med 174 lumens 4h 45 min
Lyseffekt 278 meter
IPX 4
Batteri indikator
Tre olika lägen
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Strålrör
Strålrör med möjligheter
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Strålrör
Handifighter
59 481-032
59 482-032
59 481-120
59 482-125
59 481-420
59 482-425

Handfighter kort klokoppling 75 l
Handfighter kort klokoppling 150 l
Handfighter kort 75 l
Handfighter kort 150 l
Handfighter lång 75 l
Handfighter lång 150 l

Protek
Protek 366 dimstrålrör
Protek 322 halvautomatiskt
strålrör

Enhetsstrålrör & Unifighter
59 461-032 Enhetsstrålrör klokoppling

59 462-032 Enhetsstrålrör klokoppling

59 463-063 Enhetsstrålrör klokoppling

Unifighter lång & kort
Unifire V10 med normalkoppling
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Brand- & Utrymningslarm
Anläggningar

Brand- & Utrymningslarm
En genomtänkt brandskyddsstrategi kan vara just den enkla
skillnaden. Allt handlar om smart planering och säkerhetstänkande.
En tidig upptäckt av brand är en förutsättning för att hinna utrymma
och för att kunna påbörja brandsläckning eller vidta andra åtgärder
för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör
brandvarnaren och det automatiska brandlarmet en viktig del i
brandskyddet.
Våra effektiva och moderna brandvarnare och utrymningslarm
varnar för rök i ett mycket tidigt skede. Det ger möjlighet till en
snabb och säker släckinsats och skyddar på så sätt liv och egendom.
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Brand- & Utrymningslarm
Centraler
Integral IP BX
Specialutvecklad för mindre anläggningar.
Integral IP BX är den senaste brandlarmcentralen i den
beprövade Integral IP-serien. Det är en kraftig men kompakt
central med 1 slinga för skydd av speciellt mindre objekt och för
övervakning av oövervakade tekniska anläggningar och anordningar.
Överblick över det viktigaste:
Programvaruredundans
TCP/IP-gränssnitt
Endast nätverksanslutning via IP-gränssnitt
X-LINE: 1 slinga
Upp till 250 enheter
Integral IP CXF
Till den kompakta brandlarmcentralen Integral IP CXF kan upp till
500 enheter anslutas till två slingor i basutförandet. Dessutom har
den ytterligare ett gränssnitt som valfritt kan anslutas till en
LAN-nätverkskomponent, två ytterligare slingor, en universell
gränssnittskomponent eller en komponent för in- och utdata.
Överblick över det viktigaste:
Programvaruredundans
TCP/IP-gränssnitt, nätverkskompabilitet
X-LINE: Upp till 4 slingor
Upp till 250 enheter per slinga
Integral IP MXF
Varje central är en självständig enhet med egen
strömförsörjning och batterier som förutom till detektorgrupper
och styrningar även kan anslutas till externa manöverpaneler,
brandkårsmanöverpaneler, skrivare, etc.
Integral IP MX finns i olika rackutföranden.
Överblick över det viktigaste:
Modulär, decentraliserad konstruktion
Hårdvaru- och programvaruredundans
TCP/IP-gränssnitt, nätverkskompabilitet
X-LINE: Upp till 16 slingor
Upp till 4000 enheter
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Brand- & Utrymningslarm
Tablåer

Varje alarm eller brand innebär en stressig situation där
man tvingas fatta rätt beslut på kort tid. Förutom absolut
tillförlitlighet och modern teknik spelar även användarvänlig
manövrering av brandlarmsystem en avgörande roll.
Schrack Seconet lägger därför stor vikt på enkel och
användarvänlig manövrering. Våra systems gränssnitt
vidareutvecklas ständigt utifrån våra kunders önskemål och
krav från brandkårer och finns dessutom på mer än 20 olika
språk.
Förutom manöverpanelerna Integral IP erbjuder vi också
många varianter och modeller av brandkårspaneler
(t.ex. enligt ÖNORM F 3031, DIN 14662, SN054002, etc.)
och indikeringspaneler med lysdioder.
För att få fjärrtillgång via TCP/IP till brandlarmsystemet
Integral IP kan centralens manöverpanel också visas på en
dator, surfplatta eller smartphone.
Manövreringen kan ske i meddelande- och kommandoriktning.
Med ett säkerhetskoncept med flera steg går det att förhindra
obehörig åtkomst till systemet.
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Brand- & Utrymningslarm
Detektorer
Våra branddetektorer är utrustade med CUBUS levelling
detektorteknik som aktivt och automatiskt anpassar sig till dess
förhållande. De enskilda parametrarna som rök, värme eller CO
mäts inte bara utan utvärderas inom ramen för de relativa
förändringarna i de andra relevanta parametrarna. Om dess
förhållande förändras justerar sig detektorn automatiskt.
MTD 533X
är en kombinerad detektor för rök och värme.
Användningsområde:
Industri
Handel
Kontorsbyggnader
Hotell, etc.
MTD 533X-S är en kombinerad detektor för rök och värme
med integrerad siren.
Användningsområde:
Hotel
Skolor
Gallerior
Allmänna platser, etc.
CMD 533X är en kombinerad detektor med rök, värme och
kolmonoxid.
Användningsområde:
Kök
Tvättstugor
Mekaniska verkstäder
Slutna konstruktioner
Underjordiska garage
Dammiga eller fuktiga miljöer, etc.
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Brand- & Utrymningslarm
Specialdetektorsystem
Ett hyperkänsligt system med den senaste HDsensortekniken
Hög känslighet, dold montering, längre användningstid samt
en intuitiv och säker projektering är bara några av kraven på
moderna aspirerande system. ASD 535 är ett modern,
universellt och effektivt aspirerande system. Tack vare den
högdynamiska sensorn (HD-sensor), den inställbara fläkten
och möjligheten att använda asymmetriska rörssystem, skapar
ASD 535 helt nya dimensioner i fråga om precision, flexibilitet
och ekonomi, speciellt under extrema villkor.
En automatisk inlärningsfas och enkel inställning underlättar
idrifttagning och manövrering. Programvaran Pipeflow skapar
en säker projektering i enlighet med EN 54-20 och är dessutom
VdS-certifierat. Som pricken över i:et finns den intelligenta
systemintegrationen som kan implementeras och bytas ut
med praktiska extramoduler. För tidig branddetektering i
fryhus kan systemet ASD 535 LT (low temperature) användas.
Högsta känslighet, tyst drift, dold installation - tack vare dessa
egenskaper är ASD 535 perfekt lämpat för ett stort antal
användningar:
Rumsövervakning: Höglager och distributionscentrum,
arkivrum, innertak och upphöjda golv, stora hallar, muséer,
gallerier, teatrar, biografer, minnesmärken, k-märkta
byggnader, flygplatser, IT- och serverrum,
telekommunikationscentrum, labb- och forskningscentrum,
elektroniska mätrum, transformatorhallar, renrum, etc.
Objektövervakning: Telekommunikationsutrustning, hög- och
lågspänningsskåp, vitrinskåp för utställningar, IT-utrustning,
spänningsfördelarskåp, CNC-styrsystem etc.
Dold användning: Skydd för kulturminnesmärken,
fängelseceller, estetiskt anspråksfull arkitektur etc.
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Skyltar & Avspärrning
Supernova®

Skyltar
Utgången av en utrymningssituation är beroende av en
väl uppskyltad utrymningsväg. Det är också viktigt att
snabbt kunna lokalisera var brandskyddsutrustningen
finns vid ett brandtillbud. Med rätt skyltning finns
Förutsättningarna för att uppfylla en bra säkerhet.
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Skyltar & Avspärrning
Nödskyltar Supernova®
Nödutgång
Nödutgång vänster
Nödutgång höger

300 x 150 mm
300 x 150 mm
300 x 150 mm

Nödutgång
Nödutgång vänster
Nödutgång höger

400 x 200 mm
400 x 200 mm
400 x 200 mm

Dörrmidjeskylt

800 x 105 mm

Bakstycke till
nödöppnare

200 x 600 mm

Brandskyltar Supernova®
Handbrandsläckare
Brandpost

200 x 200 mm
200 x 200 mm

Typskylt pulver
Typskylt kolsyra
Typskylt skum

250 x 100 mm
250 x 100 mm
250 x 100 mm

Bakgrundsskiva
till brandsläckare

350 x 700 mm

Efterlysande markering
för brandsläckare
20 mm x 1 m
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Skyltar & Avspärrning
Samtliga standardskyltar &
Specialtillverkning efter kundbehov

Skyltar
Brandservice jobbar med samtliga skyltar för miljö, säkerhet,
Hälsa. Vi specialanpassar naturligtvis skyltar om det så
Behövs efter kundens eget behov.
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Skyltar & Avspärrning
Standardskyltar
Varningsskyltar & Kemiska risker
A3 , A4 Plast, Alu

Golvskylt ar 300x620 mm
Neutral eller med valfritt tryck

Förbudsskyltar A3, A4

Plast, Alu

Påbudsskyltar A3, A4

Plast, Alu
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Skyltar & Avspärrning
Specialtillverkade skyltar
Våra specialgjorda skyltar går naturligtvis
att få i valfri färgsättning och material.
Det är bara kundens fantasi som sätter
gränserna. Ni kommer med förslag och vi
lämnar korrektur innan vi går till
produktion.
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Skyltar & Avspärrning
Avspärrningsband
ADV150
Väggkassett med ett fjäderbelastat rullband på 4.6 m.
Kassetten finns i svart, svart/röd, svart/gul eller svart/krom.
Kassetten finns även i borstad rostfritt stål för utsatta miljöer.
Banden finns i 15 standardfärger.
Väggfäste för mottagning av bandet ingår.
Finns olika bandfästen; magnetsikt, panikutlösning. m.m.
Finns olika fastsättningslösningar.

Avspärrningsstolpar
OUT110 - Outdoor Tensabarrier
Varje stolpe har ett fjäderbelastat rullband på 3,65 m.
Vikt 2kg.(Fylld med vatten 9kg). Höjd 960mm.
Stolpen är tillverkad i uPVC med en grå fot / behållare
Stolpen finns i svart, gul, vit eller röd färg
Banden finns i vitt/rött eller svart/gult.
UTY400
Varje stolpe har ett fjäderbelastat rullband på 3,65 m .
Vikt 8 kg . Höjd 975mm.
Stolpen är tillverkad i uPVC.
Gummerad fot med ingjuten gjutjärn för stabilitet.
Stolpen finns i gul, vit, svart eller röd färg.
Banden finns i vitt/rött eller svart/gult.
TC114 - För trafikkoner
3,65m fjäderbelastat rullband.
Fäste för 3 inkommande band.
Orange hus och 15 olika bandfärger.
Lätt att använda.
Passar "alla" trafikkoner.
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Adresserbara hänvisningsarmaturer
Neptolux

Nödbelysningsanläggningar
NEPTOLUX
Kontroll, styrning och övervakning av
nödbelysningsanläggningar.
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Adresserbara hänvisningsarmaturer
Neptolux
Neptolux är ett designat, driftsäkert system för kontroll, styrning och övervakning
av nödbelysningsanläggningar. Ett miljöanpassat, nu utbyggt system, som via
enkel installation med nytt eller befintligt kablage lätt kan integreras i alla typer
av anläggningar och fastigheter.
Neptolux och miljön
Systemet baserar sig på̊ LED-teknik där man beaktar systemets hela livslängd
ända från installation till dess att systemet tas ur bruk och går
till återvinning. Användandet av installationsvänlig svagströmsteknik minskar
ledningskostnaderna med upp till 60 % jämfört med system baserade på̊ 230V
AC och centrala batterier. I stället för brandsäker kabel kan man istället här
använda vanlig brandlarmskabel. Installations- och driftsättningskostnaderna
blir även de avsevärt lägre jämfört med traditionella system med hjälp av det
smarta konfigurationsprogrammet som används.
Låg energiförbrukning
En Neptolux nödbelysningsarmatur förbrukar ca. 0,5W inklusive effektförluster.
En motsvarande 8W lysrörsarmatur förbrukar ca 12 W. I jämförelse med 230V:s
LED-armaturer är Neptolux-produkternas energibesparing över 50 %.
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Adresserbara hänvisningsarmaturer
Neptolux
Neptolux är ett intelligent nödbelysningssystem och representerar den senaste
tekniken för att säkerställa pålitlig och energieffektiv drift. Hjärnan i systemet är
den
adresserbara NEPTO 254-centralen dit två̊ linjer kan anslutas med totalt 254 st.
nödbelysningsarmatur med eller utan piktogram. Uteslutande används LED som
ljuskälla vilket innebär 10-års drift av nödbelysningsarmaturerna utan ljuskällebyte.
Då Neptolux är ett lågvoltsystem som ansluts till 40 VDC används samma kabel
som traditionellt används i brandlarm-system
Armaturer
Armaturerna i systemet erbjuds i sex olika typer,
både som nödljus och som hänvisningsarmaturer.
I normalt permanentdriftlägelyst
Neptoluxarmaturerna endast med ca. 50 % av sin
kapacitet. Vid ett eventuellt nätavbott går däremot
armaturerna alltid upp till 100 % ljusstyrka.
Övervakning
I systemet finns ett inbyggt internt
övervakningssystem som kontinuerligt övervakar
LED-armaturernas- och batteriernas status. Vid
behov skickar systemet en detaljerad felsignal
till manöverpanelen eller sänder signal vidare via IPnätverk eller GSM. Med hjälp av grafikprogrammet
HedGraphics och övervakande dator kan all
information visas på planritningarna som
adresserbara larmpunkter. Larm- och feluppgifter
från Neptoluxsystemet kan även överföras till
grafikprogrammets ritningar som larmpunkter och
göras till en del av hela fastighetens
säkerhetssystem.
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Hänvisningsarmaturer
Diodarmaturer

Hänvisningsarmaturer
I vissa lokaler krävs det tydligare uppmärkning av
utrymningsvägarna. Kraven i dessa fall är att skyltarna
är genomlysta eller belysta. Med hänvisningsarmaturer
uppnår man en tydligare utrymning.
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Diodarmaturer
Hänvisningsarmatur Ledosafe
Enkelsidig
Nödutgång

25 m

250 x 130 mm

Dubbelsidig
Nödutgång vän/hög

25 m

250 x 130 mm

Hänvisningsarmatur Ledonomic
Nödutgång

25 m

255 x 195 mm

Hänvisningsarmatur Uniled
Nödutgång

27m

363 x 149 mm
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Utrymningsprodukter
Produkter för effektiv utrymning
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Utrymningsprodukter
Utrymningsplaner
Utrymningsplan
A1
A2
A3
A4

Räddningsstegar
Räddningsstege

4m&7m

Stege för utfällning
med utstegsramp

2,1 m – 5,4 m

Nödutrymningsbeslag

Assa
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Utrymningsprodukter
Utrymningsmarkeringar
Efterlysande prickar
självhäftande

95 mm

Efterlysande gallerdurksplåt

100 x 195 mm

Dörrhandtagsmarkering

350 x 200 mm

Efterlysande vägglist i skena

1000x91 mm

Handstrålkastare med
nödljusfunktion

Handy led

Strålkastaraggregat
Varningspuckar i väska uppladdningsbar

Varningstrappstegsmarkering
med Halkskydd

110x1000x30 mm

Målning av efterlysande linjer
Målning av uppställningslinjer och text
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Övriga brandskyddsprodukter
Produkter
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Övriga brandskyddsprodukter
Produkter

Kärra för brandsläckare
Kärran för brandsläckare är idealisk i alla sammanhang där
man använder brandsläckare som ett tillfälligt skydd som enkelt
ska kunna flyttas. Det kan till exempel gälla reparationer,
svetsarbeten, takläggning och andra typer av så kallade heta
arbeten.

Brandvarnare
Liten och smidig optisk brandvarnare med 10 års garanterad
livslängd på batteriet. Pausfunktion, testknapp för drift och
larm samt varning för låg batterinivå gör att du kan lita på att
MSA-868 alltid fungerar, och du behöver inte tänka på batteribyten
tack vare det inbyggda batteriet som garanterat håller i 10 år.
Sammankopplingsbara brandvarnare MTS-166/RF
MTS-166/RF är en liten trådlösa/optisk brandvarnare. Trådlös
sammankoppling av brandvarnare ökar säkerheten avsevärt och
minskar tiden från larm till utrymning oavsett vilken brandvarnare som
”startat” – Larmar en så larmar alla!

Belagd brandfilt i plastfodral
Släcker effektivt bränder i kläder samt kväver bränder i kastruller
och stekpannor. Tillverkad i tredelat kompositmaterial bestående
av två lager glasfiberväv med ett inre lager av silikonbaserad
brandfördröjande film.
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Övriga brandskyddsprodukter
Produkter
Brandtavla – Denna egna tillverkning
Av tavla byggs helt efter kundens behov.
Storlek och utseende.
Första Hjälpen tavla – Denna egna tillverkning
Av tavla byggs helt efter kundens behov.
Storlek och utseende.

Svetsduk används som skydd mot brandspridning.
Den skyddar mot såväl mindre gnistor från sliprondell
som direkta flammor.
Vi har två typer av duk med neopren- eller silikonöverdragen
glasfiberväv. Silikonduken har mer och mer ersatt
neoprenduken. Neopren är slitstarkt, men kan avge ohälsosamma
gaser vid upphettning.
ADR-väska
För lastbilar som transporterar farligt gods finns krav
på att brandsläckare och annan utrustning ska
medföras. Anledningen är att förare ska kunna
begränsa effekterna av en eventuell olycka genom
att till exempel bekämpa brand eller ta hand om
spill från ett läckande kolli.
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Första hjälpen & Ögonduschar
Om skadan är framme

Förbandsmateriel
Att skydda personal är ett ämne som diskuteras på
många möten i olika sammanhang. Brandservice AB
kan erbjuda sjukvårdsartiklar som behövs för både små
Och stora skador. Vi kan även tillhandahålla annan första
hjälpen utrustning som ögonskölj och första hjälpen
tavlor.

54

Första förband & Ögonduschar
Produkter
Medi Box
Väggmonterad portabel ögon- och
brännskadedusch med 40 min spoltid
Medi Ladd
Ögon- och brännskadedusch för
batteriladdningsstationer
Snögg
Plåsterautomat med 5 m plåster.
Snöggens unika vidhäftningsförmåga
gör förbandet otroligt enkelt att använda,
perfekt för sårskador i huvudet och
på armar och ben.
Snögg refill
5 m x 6 cm

Första Hjälpen stationer Första Hjälpen tavla liten
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Hjärtstartare
Defibrillator

Hjärtstartare
En defibrillator, eller hjärtstartare som de även kallas, är en
maskin som inducerar en elektronisk spänning i kroppen
och därigenom får hjärtmuskeln att åter börja arbeta.
Vid hjärtstillestånd är det kritiskt att snabbt administrera
behandlingen, då Svenska rådet för hjärt- och
lungräddnings studier påvisar att varje ”förlorad” minut
minskar överlevnadschansen med 10%.
Genom att lära sig hantera en defibrillator kan vi förkorta
väntetiden – och därigenom rädda fler liv!
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Hjärtstartare
Samaritan
Defibrillator Samaritan PAD 500
Samaritan PAD 500 och har den absolut senaste teknologin.
I grunden har den samma egenskap som
Samaritan PAD 300 men har en teknik som förvisso varit känd
sedan tidigare, men som på marknadens modeller varit alltför
omständlig för en lekman i en stressad situation.
En korrekt HLR är otroligt betydelsefull för överlevnaden och nu
har Samaritan PAD 500 försetts med en s k CPR adwiser som känner av utförda
hjärtkompressioner. Under pågående HLR uppmanas användaren att tex
komprimera hårdare, fortare eller långsammare efter prestanda.
Med hjälp av
de befintliga elektrodplattorna mäts både EKG och patientens impedans vilket
resulterar i feedback till användarens kompressioner både visuellt och via
röstinstruktioner. Detta ger en bättre överlevnad och minimerar tiden så att en
effektiv HLR kan utföras.
Än en gång skapar HeartSine teknik som innebär förenklande
och ständigt förbättrande i jämförelse med sina konkurrenter.
•
•
•
•
•
•

Hjälper användaren till effektiv HLR
Lätt att bära och förvara - totalvikt 1 kg
Lätt att använda - två knappar, självinstruerande
Säker - användaren kan inte skada någon
7 års garanti
IP 56 - klarar kraftig överspolning
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Hjärtstartare
Philips
HS1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En av marknadens mest sålda hjärtstartare
Mycket lättanvänd och driftsäker
Utgör självtester
Halvautomatiskt hjärtstartare (man trycker
själv på chock-knappen när man är redo)
För livräddare med minimal utbildning
Lugna och tydliga röstinstruktioner på svenska
Väger inte mer än 1.5 kg med batteri och elektrodkasett
Kan användas till behandling av (späd)barn med hjälp av
speciella barnelektroder
Motstår fall från 1 meter
8 års garanti

FRx
Philips HeartStart FRx är en av marknadens enklaste och
mest användarvänliga hjärtstartare. Den har en högre IPklass är Philips HeartStart HS1, vilket innebär att den är
mer robust och tålig och klarar tuffare miljöer där
livräddare kan behöva vistas; regnväder, ombord på
flygplan, simhallar, metallytor eller industriområden.
Designen är enkel och mycket pedagogisk. I ett kritiskt
läge är tydlighet mycket viktigt och röstinstruktionen
vägleder dig i HLR och om hur du hanterar hjärtstartaren.
Den har ett omfattande automatiskt självtest som
kontrollerar alla vitala funktioner, vilket gör att den alltid är
redo att tas i bruk. Den ger besked om när det är dags att
byta elektroder och batteri.
Samma elektroder används till barn och vuxna, till barn
sätts en särskild nyckel in i hjärtstartaren.
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Hjärtstartare
HeartOn AED A10
I vår hjärtstartare HeartOn AED A10 ingår batteri,
vuxenelektroder, väska, manual, mun till mun mask,
klädsax, rakhyvel och skylt Hjärtstartare.
- SJÄLVINSTRUERANDE
Halvautomatisk hjärtstartare som klart och tydligt
hjälper dig genom hela processen. Klar att användas för
vem som helst och inga förkunskaper krävs.
- KOMPLETT
Med elektroder, bärväska, manual, mun till mun mask, klädsax, rakhyvel och skylt.
- TYDLIG OCH INSTRUERANDE
Vägleder dig genom varje steg med tydliga förklaringar i tal och ljus.
- SJÄLVTESTER
Utför automatiska självtester varje dag, vecka samt månad i olika omfattning för att
alltid vara funktionsduglig.
- HLR-STÖD
Hjärtstartaren vägleder dig med hur du skall utföra HLR genom svenskt tal, ljud och ljus.
- FÖRVARING
Stabilt väggfäste eller larmat skåp. Dessa tillbehör finns för beställning.
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Brandskåp
Brandsäkra Miljö- & Kemikalieskåp
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Brandskåp
Brandsäkra skåp EN 14470-1
Brandsäkra skåp
I många industriella områden finns det behov av att kunna
lagra brandfarliga vätskor direkt vid arbetsplatsen. Här
kommer brandskyddsskåp till insats, vilket kombinerar säkerhet
och effektivitet i arbetsprocessen med varandra. Miljöskåp
och kemikalieskåp för syror och alkalier används vid lagring
av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor.

Vid tillverkning av brandsäkra skåp för farliga ämnen tillämpar
tillverkaren mycket stränga kvalitetskrav. Alla brandskyddsskåp
har klarat alla tester och erbjuder det högsta brandskyddet i klassen,
dvs. 90 minuter.

Miljö- och kemikalieskåp
Miljöskåp och kemikalieskåp
För syror och alkalier används vid lagring av
miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor.
Vill du lagra miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor
och giftiga ämnen i ditt arbetsrum enligt lag?
Då rekommenderar vi kemikalieskåp.
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Brandskåp
Brandavskiljande skåp FF90
SP 2369 Klass 1
Vår storsäljande brandavskiljande skåp i Firefighter serien.
Lättplacerat och med generöst förvaringsutrymme

Brandavskiljande skåp FF1400
Ett smidigt och lättplacerat skåp i snygg
design. För lagstadgad förvaring av
brandfarliga vätskor (klass 1 förvaring).
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Brandtätningssystem
FireSeal

Brandtätning
Rök, giftig gas och vatten är de viktigaste
orsakerna till olycksfall och egendomsskador i
samband med brand. Spridning av eld och rök
längs vanliga installationer för el, vatten och
ventilation orsakar ofta fatala bränder både inom
offentlig, kommersiell och industriell byggnation.
För att begränsa skadorna och effektivt bekämpa
brand, fordras att byggnader uppdelas i
brandceller som är konstruerade för att motstå
eld under en given tid. Varje genomföring i
brandcells- begränsningen t ex för kablar, rör eller
ventilations- trummor, måste tätas på ett riktigt
sätt för att inte bli en svag punkt. Brandkåren
måste ges tillräckligt med tid för att sätta in
aktiva bekämpningsåtgärder. Om tätningarna i
brandcellen har bibehållit sina brand-, rök- och
vattentäthetsegenskaper trots påkänningar,
rörelser och ändringar – då är möjligheterna att
skydda liv och egendom stora.

63

Brandtätningssystem
FireSeal
FS Flex D,F - Flexibel tätning för genomföringar
med kablar, rör, el, ventilationskanaler. Flex D är
avsedd för mindre genomföringar i väggar och
golv.
FS-Universal - Tätningen består av förmålade
mineralullsskivor som är avsedd för stora
genomföringar med kablar, rör och
ventilationskanaler. För torra miljöer, ej fuktiga.
FS-Flex C - Tätningen består av mineralullsskivor
belagda med silikonskum som används för stora
genomföringar för kablar, rör och
ventilationskanaler. Passar utmärkt när man har
fuktiga och aggressiva miljöer.

Squeezer A Plaströrsförslutaren
består av ett plåthölje
samt ett grafit material
som sväller vid brand.
Tätningen för plaströr
som går igenom
väggar och golv. Vid
brand försluts
plaströret och
förhindrar genomsläpp
av eld, rök och gas

FireStop 400 Brandklassad
akryl fogmassa
för tätningar
av plast rör i
väggar och
golv. Massan
expanderar vid
brand och
tätar effektivt.

Stosplåt Förarbetad plåt för
enkel tillverkning
av plåtstosar som
fordras för
genomföringar i El
60 gipsväggar.
(Väggtjocklek 122
mm). Oberoende
av hålstorlek
skräddarsys stosen
enkelt på plats.

Kniparen - Kniparen
har en invändig
beläggning som
sväller vid
upphettning och tätar
effektivt mot eld, rök
och gas. Tätningen
för både kablar,
plaströr och stålrör.
Enkelt att
komplettera med nya
kablar plaströr etc.

FireStop Seleant
3000 - FSS 3000 är
en brandklassad
fogmassa som
ingår i våra
tätningssystem
FS-Flex C, FS-Flex
D,F, FS-Universal
samt tätning runt
enstaka kablar.
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Fasta släcksystem
Anläggningar

Fasta släcksystem
Ett fast installerat automatiskt släcksystem skyddar personal,
drift och material dygnet runt. Vår roll som rådgivande leverantör
är att nå fram till en optimal lösning för kunden.

65

Fasta släcksystem
Argonite gassläcksystem
Argonite gassläcksystem
Gassläcksystem som skyddar liv, tillgångar och miljön Argonite har utvecklats för att
uppfylla industrins efterfrågan på miljövänliga brandsläckmedel, Argonite är ej giftigt,
ej frätande, bildar ingen dimma och lämnar inga rester. Argonite uppfyller kraven i
både Montreal och Kyotoprotokollet i och med att det inte skadar ozonlagret och det
bidrar inte heller till att öka växthuseffekten.
Användningsområde
Argonitesläcksystem är en idealiska lösning för att skydda känsliga lokaler.
Argonitesläcksystem är framför allt lämpliga i utrymmen med högt skyddsvärde där
bränder kan ha förödande konsekvenser med skador och
utebliven produktion.
Användningsområdena omfattar:
- Telekommunikationsrum
- Datorrum
- Arkiv
- Petrokemiska anläggningar
- Ställverk och andra elrum
- Kontrollrum
Argonitesläcksystem
Argonitesläcksystemen består av en eller fler behållare som är sammankopplade via
ett gemensamt samlingsrör. Systemet kan aktiveras manuellt eller automatiskt då
sprids gasen via rörsystemet in i det skyddade området. Ventilkonstruktionen samt
behållarnas storlek och tryck i kombination med
datorberäknade dimensioner på rör och munstycken ser till att rätt mängd Argonite
distribueras på ett effektivt sätt. Om fler områden behöver skyddas kan man använda
ett centralbanksystem med en distributionsventil för varje släckzon.
Brandsläckningssystemet Argonite består av en blandning av 50 % argon och 50 %
kväve och minskar vid utlösning syrekoncentrationsnivån till en nivå där personer
fortfarande kan vistas under korta perioder. Bränder släcks mycket snabbt och
effektivt utan att skada personal eller omgivning.
Vi beräknar, konstruerar, installerar och levererar anläggningen enligt SBF 500. 66

Fasta släcksystem
NOVEC™ 1230 gassläcksystem
NOVEC™ 1230 gassläcksystem är baserat på släckmedlet NOVEC™ 1230 från 3M™
och används i lokaler som behöver skyddas med en automatisk gassläckanläggning.
NOVEC™ 1230 systemet ger en snabb och effektiv brandsläckning där platsbehovet,
personalsäkerheten och miljön är viktiga egenskaper. NOVEC™ 1230 påverkar inte
ozonskiktet och försvinner ut i atmosfären efter bara fem dagar, vilket innebär att
släckgasen inte bidrar nämnvärt till växthuseffekten.
NOVEC™ 1230 kan användas i
bemannade utrymmen. Släcksystemen
släcker bränder mycket effektivt innan
allvarliga skador uppstår på utrustning.
Släckande koncentrationer uppnås på
maximalt 10 sekunder och släckmedlet är
effektivt för brand i elektrisk utrustning
och även för brand i brännbara vätskor
eller fibrösa material.
Användningsområde
NOVEC™ 1230 system är en perfekt lösning för att skydda lokaler som har värdefull
utrustning. Framförallt lämpar det sig där bränder kan ha konsekvenser för
tillverkning och produktion med uteblivna intäkter som följd.
Användningsområdena omfattar:
- Telekommunikationsrum
- Datorrum
- Arkiv
- Petrokemiska anläggningar
- Ställverk och andra elrum
- Kontrollrum
Oberoende vetenskaplig forskning visar att NOVEC™ 1230 inte innebär risker för
människor vid normal släckkoncentration.
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Fasta släcksystem
Koldioxid gassläcksystem
Koldioxidsläcksystem är ett optimalt alternativ när det gäller brandskydd i många
miljöer med exempelvis brandfarliga vätskor, gaser, kemiska eller elektriska
apparater av olika slag. Koldioxidsläcksystem kan konstrueras antingen som
rumskydd eller punktskydd. Koldioxid är ett ”rent” släckämne som kväver elden vid
en utlösning. I motsats till släckmedel som vatten, skum och pulver förorsakar
koldioxid inga som helst skador på material och utrustning. Allt som krävs efter ett
tillbud är en utvädring av lokalen.
Hur fungerar det?
Koldioxiden reducerar syrenivån i rummet till en nivå tillräckligt låg, så att elden inte
får syre att underhålla förbränningsprocessen. Koldioxidnivån i ett rum kan vara
förenat med fara för personal, därför får personer inte vistas i det skyddade området
om anläggningen utlöses.
Vi beräknar, konstruerar, installerar och levererar anläggningen enligt SBF 115.
Användningsområdena omfattar:
- Verkstadsmaskiner
- Maskiner i livsmedelsindustri
- Transformatorrum
- Petrokemiska anläggningar
- Ställverk och andra elrum
- Motorprovrum
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Fasta släcksystem
Vattendimma
Vattendimma
Vatten är det vanligaste och i många fall det effektivaste släckmedlet.
I allmänhet krävs det stora mängder och risken för vattenskador är stora. Inte
sällan kan vattenskadorna vara större än brandskadorna efter en lyckad
släckinsats. Därför har släcksystem med vattendimma utvecklats och för speciella
applikationer ersatt konventionell sprinkler. Vattenmängden reduceras till bara en
tiondel vilket underlättar installationen och minimerar risken för följdskador.
Brandservice AB levererar kompletta system enligt SBF:s rekommendation 2002
– boendesprinkling. Matning kan ske från ordinarie vattenledningsnät och rör och
utrustning i mindre dimensioner kan användas. Vattendimma har många
brandtekniska fördelar:
Nedkylning
De små vattendropparna i dimman avskärmar branden och absorberar effektivt
värmestrålning. Små vattendroppar förångas snabbt. När vatten förångas åtgår
mycket energi vilket kyler branden.
Kvävning
En liter vatten som förångas ger 1700 liter vattenånga. Det tränger undan luften i
brandrummet vilket ger en reducerad syrenivå och därmed en kvävande effekt på
branden.

Total flooding effekt
Förångat vatten beter sig som en gas i brandrummet och fyller ut rumsvolym som
skyddas. Även dolda bränder kan släckas då vattendimman tränger in och når
även svåråtkomliga brandhärdar.
Brandservice AB installerar och levererar automatiska släcksystem med
vattendimma. Systemen ansluts till ordinarie vattenförsörjning och består av
tryckstegringspump, rostfria rör och speciella dimmunstycken. Vattnet sprutas ut
vid ett tryck av 100 till 150 bar. Konventionell vattensprinkler har ett vattentryck
på mindre än 10 bar. Aktivering sker via sprinklerhuvuden eller via ett
brandlarmsystem med rök- eller värmedetektorer.
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Fasta släcksystem
Ansulex

Ansulex restaurangsystem
Cirka hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket. I många fall är
brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler.
Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med
rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom
ventilationskanaler till andra delar av byggnaden.
Bästa skydd mot en köksbrand är ett automatiskt släcksystem avsett för fettbrand.
Brandservice levererar och installerar Ansulex brandsläckningssystem. Systemet är
vätskebaserat och speciellt framtaget för brand i fritöser, grillar, filter och
ventilationskanaler.

Viktiga egenskaper är:
• Ansulex-vätskan ligger kvar och hindrar återantändning
• Systemet är såväl manuellt som automatiskt.
• Släckmedelsbehållarna tar liten plats och monteras normalt i rostfria skyddsskåp
• Ansulex släckvätska är ofarlig för personal och kan lätt tvättas bort efter släckning
Tillverkare av systemet är Ansul, ett av USA:s största brandmaterielföretag. Systemet
uppfyller kraven enligt den amerikanska NFPA-standarden. Det är världens mest
använda släcksystem för restaurangkök och används av bl a av ett flertal internationella
hotell- och restaurangkedjor t ex McDonald’s
och Burger King.
I Sverige finns mer än 1000 system installerade.
De är godkända av svenska brandmyndigheter och försäkringsbolag.
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Enkelt avhjälpta hinder
Tillgänglighetsanpassning

Tillgänglighetsanpassning
17 kap 21 a § PBL
”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har
tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta
hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som
följer av föreskrifter meddelande med stöd av denna lag.”
Lag (2001:146)
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Enkelt avhjälpta hinder
Viktigaste funktionerna
De viktigaste funktionerna
Principen är att alla utrymmen ska vara tillgängliga och användbara för
funktionshindrade. De ska kunna
• Komma fram till byggnader och platser (hållplats för kollektivtrafik,
angöring/parkering, gångväg, nivåskillnader, ledstråk, skyltning)
• Komma in i byggnader (tydlighet, dörrbredder/trösklar, dörrautomatik,
vilplan, svängrum, utrymme vid dörrhandtag, skyltning, belysning)
• Förflytta sig inom byggnaderna till alla rum (passagebredder, trappor,
ramper, hissar, dörrbredder/trösklar, utrymme vid dörrhandtag, skyltning,
belysning, färgsättning)
• Använda alla rum (ljudisolering i väggar och dörrar, ljudnivåer på
ventilation och armaturer, akustiktak, dagsljus, belysning, teknisk utrustning,
fast inredning, möblering)

• Använda toaletter (utrymme, inredning, antal, avstånd)
• Utnyttja uteplatser på gård eller terrasser (ledstråk, nivåer, utformning,
klimat)
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Enkelt avhjälpta hinder
Skyltar – Taktila, orienteringstavlor mm.
Orienteringstavla med relief text och
punktskrift

Kontrastmarkering runt lysknappar
Kontrastmarkering Glasdekor

Taktila skylt

Trappmarkering som prickar med
halkskydd inomhus

Trapp- och golvmarkering som linjer med
halkskydd inomhus

Trappmarkering som prickar med
halkskydd utomhus
Vi hjälper Er med inventering och
montering av samtliga produkter efter
gällande krav.
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Markering av termoplast
Premark® & TacPad®

Markeringar
Kontrast, halkskydd, trafikmarkeringar och
logotyp på asfalt, plattor och betong med
Premark & TacPad.
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Vägmarkering av termoplast
Premark® Linjer & trappmarkeringar

- Vi kan leverera i alla former och de flesta färger.
- Produkten är UV-stabil och därför kommer färgerna att vara lika fina i många år framåt.
- Termoplasten smälts fast i underlaget med hjälp av gasolbrännare och får en extremt
god vidhäftning.
- Resultatet blir underhållsfritt, vandalsäkert och i det närmaste outslitligt

Premark® Symboler
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Tillgänglighet av termoplast
TacPad® Taktila markeringar
TacPad® är uppbyggd av termoplast,
appliceras direkt på befintlig yta och ökar
tillgängligheten för den synskadade till en
bråkdel av kostnaden för traditionella
betongvarianter.
Monteringen går snabbt med våra taktila
markeringar och kunden slipper bryta upp
gammal betong. Hållbarheten på produkten
är mycket god.
Kunden har en möjlighet att lägga upp till 4
gånger mer taktilt material med bibehållen
budget.
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Spisvakt
SAFERA

GLÖMDE DU PÅ SPISEN?
SAFERA spisvakt stänger av strömmen på spisen om den har
glömts på. Låsfunktionen förhindrar att obehöriga kan slå på
strömmen till spisen. Låt SAFERA ta hand om säkerheten i
ditt kök så kan du koncentrera dig på att njuta av livet.
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Spisvakt
SAFERA SIRO R
SAFERA Siro R är utvecklad för det
moderna köket och smälter lätt in i
olika köksmiljöer. Tack vare en
snygg design med genomarbetat
kvalitet och trådlös kommunikation
sköter spisvakten Siro R,
spissäkerheten helt obemärkt. Siro
R indikerar larm med häftiga LEDlampor (ljussignal) och ljudsignal.

SAFERA AIRIS & SIRO
Airis sensorenhet är snabb och
enkel att installera med
självhäftande tejp, antingen på
spisfläktens undersida eller på
väggen.
Airis identifierar
sensorplacering och spistyp
automatiskt efter
installationen. Passar även för
köksöar.
Spisvakten med god och
diskret design. Fås som färdigt
installerade i ett brett
spisfläktssortiment. Passar
också till ett kök med köksö.
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Kontakta oss

www.brandservice.se

Huvudkontor Nässjö
0380-77 911
Höregatan 9
571 34 Nässjö

Filial Jönköping
036-18 50 40
Skruvgatan 4
553 02 Jönköping

Filial Kalmar
0480-42 00 30
Franska vägen 9
393 56 Kalmar

Filial Mönsterås
0499-122 30
Industrigatan 4
383 32 Mönsterås

Oskarshamn
0491-773 50
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