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 Släckaren är fyllda med 9 liter vatten. 
Vatten släcker och kyler det brinnande 
ämnet och ger ett bra skydd mot 
återantändning.  
Vattensläckare är lämplig i offentlig miljö 
och på andra platser där den främsta 
brandrisken är glödbrand i fibrösa ämnen, 
brandtyp A.  
Vattensläckare har utmärkta miljö-
egenskaper. Vatten åldras inte och 
behöver inte omhändertas när släckaren 
ska kasseras utan kan hällas i avloppet 
Släckarnas robusta konstruktion i 
kombinerad med hög kvalitet på material 
och ytbehandling gör Dafo-släckarna 
lämpliga för industrier och företag med 
krävande miljöer. 
 

Rejäl och tillförlitlig konstruktion 
Brandsläckarna är tillverkad enligt den sam-
europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3. 
Behållarna är tillverkade av stål och lackerade med 
slagtålig epoxylack. Invändigt är de behandlade med 
korrosionsskyddande polyetenbeläggning. 
Ventilen är tillverkad av mässing. Bärhandtag och 
avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. En kraftig 
och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning.  
Släckarna är fyllda med vatten och trycksatta med 
kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en 
lättavläst manometer. Vägghängare medföljer.  

Begränsad släckeffekt…  
Vatten släcker glödbränder i fibrösa  
material, brandtyp A. Det släcker  
genom att kyla brandhärden.  
Lämpliga användningsområden  
är i offentlig miljö som butiker,  
samlingslokaler. 
Vattensläckare är sämre än pulver-, vätske- eller 
skumsläckare. Pulver- och skumsläckare har inte 
bara högre släckeffekt utan släcker också fler 
brandtyper.  

…men också begränsad miljöpåverkan 
Den främsta fördelen med vattensläckare är den 
begränsade miljöpåverkan. Vatten behöver inte 
bytas ut efter 5 år och vid kassation kan det hällas  
i avloppet. Skum och andra släckvätskor sänds för 
destruktion. 
Vattensläckaren kan väljas t.ex på museer eller 
liknande där tillsatsen i vattnet kan skada känslig 
materiel och utrustning. 

Enkel hantering 
Släckarna är lätta att 
hantera eftersom man 
både bär apparaten och 
sköter start och 
avstängning med samma 
hand. De har ett stadigt 
bärhandtag och en  
kraftig avtryckare för 
öppning och stängning  
av ventilen. 

Tekniska data 
Modell VK 9 S 
Släckmedel Vatten 
Innehåll 9 lit 
Effektklass 27A 
Fyllningstryck kvävgas 12 bar 
Vikt laddad 14,7 kg 
Höjd inkl ventil 620 mm 
Diameter på behållare ø 184 mm 
Bredd inkl handtag 250 mm 
Tömningstid 70 sek 
Kastlängd 6 - 8 m 
Funktionstemperatur +5 till +60°C 
Godkännanden CE, SS-EN 3, MED 
Artikelnummer 10-4009-60 

 

Ventilen är försedd med en 
lättavläst manometer och 
säkring som hindrar våda-
utlösning. 
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