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Portabelt A- och B-bål för övning

Brandövning
Säkerhet, kontroll och realism är de viktigaste delarna
när brandövningar skall genomföras. Denna produkt
gör det möjligt att lära ut hur man väljer rätt brandsläckare för ändamålet samt hur man sedan hanterar
den, allt sker under säkra och kontrollerade former.
Övningsbålet är både lätt och mobilt vilket gör det till
den ideala lösningen för effektiv träning för de typer
av brandskyddsutrustning som förekommer på de
flesta arbetsplatser.
Det krävs endast en person för att hantera bålet,
utrustningen är resultatet av ett samarbete mellan
brandkonsulter och personer som arbetar med hälsa
och säkerhet.
I en kontrollerad miljö är det möjligt att återskapa
både klass A-bränder och bränder i exempelvis alkohol, färg och motorbränsle.

Egenskaper
• Säkerhet – operatören har ständig kontroll över elden, inklusive intensiteten.
• Miljö – övningsbålet uppfyller kraven i Miljöskyddslagen tack vare den rena förbränningen
samt för att inga fasta brännbara material eller flytande bränsle krävs.
• Lätt att använda – snabb, enkel uppsättning, lätt att skifta mellan olika brandscenarion
vilket leder till mer effektiv träning. Instruktionsmanual medföljer.
• Lätt att underhålla – konstruktionen i rostfritt stål garanterar lång livslängd och minimalt underhåll.
• Lätt att transportera – övningsbålet är så kompakt att det kan transporteras i de flesta fordon.
• Propangas som bränsle – kräver inget fast brännbart material, kräver inte elektricitet.

Teknisk information
Mått

Reglering av gas

• Brandkärl – 900mm x 600 mm x 200 mm (L x B x D)

• Justerbart mellan 0-20 kg/h

• Bakre avtagbar vägg – 800 mm x 550 mm x 30 mm (L x B x D)

• Anslutning för kraftig 19 kg propanbehållare

Totalvikt

Tillförsel av gas

• Brandkärl – 20 kg

• 6 meter slang försedd med snabbkopplingar och

• Bakre avtagbar vägg – 5 kg

anslutningar i rostfritt stål godkända för gas

Material

Flyttbarhet

• 304 Rostfritt stål

• Lyfthandtag på brandkärl och vägg, hjul på brandkärl

Vattenkapacitet
• 31 liter
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