Brannposter btk

Presto brannposter btk
Brannposter finnes stort sett over alt der man risikerer Abrann i porøse materialer som tre, tekstiler og papir, og der
det trengs mye slokkemiddel. Det er vanlig at man bruker
brannposter på hoteller, lager og kontor, samt i skoler, sykehus, offentlige lokaler, garasjer og industrier.
Med Prestos brede utvalg av brannskap-program finnes
egentlig ingen begrensinger når det gjelder tilpasninger til

ulike miljøer og behov. Ved å gå ut fra slangetrommelen kan
brannposten spesialtilpasses og bygges på den måten som
passer våre kunder best.
Prestos brannposter er laget i Sverige og alle brannpostene
er CE-merkede som bekreftelse på at de oppfyller kravene i
Byggproduktdirektivet (CPD, 89/106/ EEF).

Brannpost btk type 1
Brannpost btk type 1 sentrumslangetrommel er opphavet for alle våre brannposter. Vannforsyningen gjennom slangetrommelens sentrum betyr at bare
nødvendig slangelengde må dras ut når brannposten brukes. For veggmontering.
Brannpost btk type 1 med STABILO®-slange
Slangetrommelen leveres komplett med slangestyring, kuleventil og skilt.
Art. nr.

Type

Slangelengde/
dimensjon

Trommelens
diameter x dybde

100659

1/125

25 m / 20 mm

585 x 125 mm

100666

1/155

30 m / 20 mm

585 x 155 mm

100676

1/155

25 m / 25 mm

585 x 155 mm

100681

1/185

30 m / 25 mm

585 x 205 mm

Brannpost btk type 1 med basgummislange
Slangetrommelen leveres komplett med slangestyring, kuleventil og skilt.
Art. nr.

Type

Slangelengde/
dimensjon

Trommelens
diameter x dybde

100408

1/155

25 m / 20 mm

585 x 155 mm

100865

1/155

30 m / 20 mm

585 x 155 mm

101410

1/185

25 m / 25 mm

585 x 185 mm

100873

1/240

30 m / 25 mm

585 x 240 mm

Slangetrommel btk type 2
Slangetrommel btk type 2 monteres på en kraftig konsoll for veggmontering.
Slangen dras ut i ønsket lengde og rulles senere enkelt inn igjen ved hjelp
av en sveiv. Slangetrommelen brukes i miljøer der det er behov for lengre
slangelengder, som f.eks. i industrier, lagerhaller og sportsanlegg. Finnes i
flere lengder og slangevalg. Slangelengder opp til 120m.

Slangevogn btk type 5
Slangevognen er utstyrt med stabile hjul og kraftige håndtak som gjør den
tilpasset også til bruk utendørs. Den er laget for å kunne håndteres av en
person. Slangevognen passer til bruk ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid,
samt for vanning og spyling. Finnes i flere lengder og slangevalg. Slangelengder opp til 120m.

Slangetrommel btk MIDI
For montering ved anlegg med begrenset vanntilgang. Slangetrommelen har
fordelen med vannforsyning i trommelens sentrum, for rask innsats ved
brannutbrudd. Sentrumsnav samt strålerør av messing. Slangetrommelen
leveres komplett med slangestyring, kuleventil og skilt.

Slangetrommel btk MIDI
Art. nr.

Type

Slangelengde/
dimensjon

Trommelens
diameter x dybde

100842

MIDI

25 m 12,5 mm (½”)

420 x 180 mm

Slangetrommel btk MINI Husbrannslange
Slangetrommel for hjemmet som alternativ eller tillegg til brannslokkingsapparat. Et økonomisk og sikkert valg som ikke krever årlig kontroll og ettersyn. For fast installasjon under oppvaskbenken eller i våtrom med vann som
ubegrenset slokkemiddel alltid klart til bruk ved brannutbrudd.
Slangetrommel btk MINI
Art. nr.

Type

Slangelengde/
dimensjon

Trommelens
diameter x dybde

100881

MINI

20 m 12,5 mm (½”)

340 x 140 mm

Brannpost btk type 3
Brannpost btk type 3 leveres som en komplett enhet bestående av skap og
slangetrommel ferdig for utenpåliggende montering. Brannposten passer til
bl a skoler, sykehus, hotell og andre offentlige lokaler samt for kontor, garasje
og industrier. Leveres komplett med kuleventil og skilt.
Brannpost btk type 3 med STABILO®-slange, for utenpåliggende montasje
Art. nr.

Type

Slangelengde/
dimensjon

Dimensjon skap
b x h x dybde

100693

3/135

25m / 20 mm

690 x 690 x 135 mm

100768

3S/135

30m / 20 mm

790 x 790 x 135 mm

100688

3/190

30m / 20 mm

690 x 690 x 190 mm

100712

3/190

25m / 25 mm

690 x 690 x 190 mm

100731

3S/190

30m / 25 mm

790 x 790 x 190 mm

100718

3/240

30m / 25 mm

690 x 690 x 240 mm

Brannpost btk type 3 med basgummislange, for utenpåliggende montasje
Slangelengde/
dimensjon

Dimensjon skap
b x h x dybde

Art. nr.

Type

101733

3S/135

25m / 20 mm

790 x 790 x 135 mm

101734

3/190

25m / 20 mm

690 x 690 x 190 mm

100892

3/190

30m / 20 mm

690 x 690 x 190 mm

101735

3/240

25m / 25 mm

690 x 690 x 240 mm

100897

3/285

30m / 25 mm

690 x 690 x 285 mm

Brannpost btk type 3i for utenpåliggende veggmontering isolert mot kulde og
elektrisk oppvarmet
Brannpost btk type 3i er som standard tiltenkt uoppvarmede rom under tak.
Skapet er isolert med et selvslokkende materiale og har en isolert ekstradør
montert utenpå skapets front. Oppvarmingen skjer med et termostatregulert
element som gir minst +5 °C inne i skapet. Frostsikker ned til -35 °C (ved
vindstille) Brannposten passer til kaldlagre, uoppvarmede garasjer og lagerplasser. De kan også leveres rustfritt utført til korrosive miljøer som tunneler,
parkeringshus osv. Leveres komplett med kuleventil og skilter.
Brannpostskap btk type 3i STABILO®-slange, for utenpåliggende montasje
Art. nr.

Type

Slangelengde/
dimensjon

Dimensjon skap
b x h x dybde

100499

3i/205

25m / 20 mm

690 x 690 x 205 mm

101732

3i/260

25m / 25 mm

690 x 690 x 260 mm

Brannpost btk type 3N, utskiftningsslange. For utenpåliggende montasje,
delvis innfelt i veggen
Brannpost btk type 3N er et brannpostskap for nisjer som erstatter den gamle
typen brannposter med ikke formstiv, viklet flatslange. Det gamle innfelte
skapet med slangeoppsett demonteres og erstattes med brannspostskapet
for nisjer for å inneholde et moderne brannvern. Leveres komplett med skilt.
Brannpost btk type 3N STABILO®-slange, for utenpåliggende montasje, delvis
innfelt i vegg
Art. nr.

Type

Slangelengde/
dimensjon

Dimensjon skap
b x h x dybde

101736

3N/50

25m / 20 mm

690 x 790 x 50 mm

101738

3N/50

25m / 25 mm

690 x 790 x 50 mm

Brannpost btk type 4
Brannpost btk type 4 brannpostskap med sentrumslange for montasje innfelt
i vegg. Leveres komplett med kuleventil og skilt.
Brannpost btk type 4 for montasje innfelt i vegg med STABILO®-slange
Art. nr.

Type

Slangelengde/
dimensjon

Dimensjon skap
bxhxd

101485

4S/75

25 m / 20 mm

790 x 790 x 75 mm

100778

4S/75

30 m / 20 mm

790 x 790 x 75 mm

100783

4/75

25 m / 20 mm

690 x 690 x 75 mm

100787

4/110

25 m / 20 mm

690 x 690 x 110 mm

100792

4S/110

25 m / 20 mm

790 x 790 x 110 mm

101739

4S/110

30 m / 20 mm

790 x 790 x 110 mm

100774

4/160

25 m / 20 mm

690 x 690 x 160 mm

101507

4/160

30 m / 20 mm

690 x 690 x 160 mm

100798

4/160

25 m / 25 mm

690 x 690 x 160 mm

101740

4S/160

30 m / 25 mm

790 x 790 x 160 mm

101741

4/210

30 m / 25 mm

690 x 690 x 210 mm

Brannpost btk type 4 for montasje innfelt i vegg med basgummislange
Art. nr.

Type

Slangelengde/
dimensjon

Dimensjon skap
bxhxd

101742

4S/110

25m / 20 mm

790 x 790 x 110 mm

101743

4S/160

30m / 20 mm

790 x 790 x 160 mm

101744

4/160

25m / 20 mm

690 x 690 x 160 mm

101745

4/160

30m / 20 mm

690 x 690 x 160 mm

101746

4/210

25m / 25 mm

690 x 690 x 210 mm

101747

4/255

30m / 25 mm

690 x 690 x 255 mm

Brannpost btk type 4SE160
Brannpost btk type 4SE160 brannpostskap med sentrumslange for montasje
innfelt i vegg, med brannklasse E160. Med skapet følger en ekstra kasse
av alusink-plate utstyrt med isolering for å ikke bryte veggkonstruksjonens
brannklasse. Leveres komplett med kuleventil og skilt.
Brannpost btk type 4SE160 STABILO®-slange, for utenpåliggende montasje,
delvis innfelt i vegg

Kasse av alusink-plate dekker
skapets innbyggingsdel

Art. nr.

Type

Slangelengde/
dimensjon

Dimensjon skap
bxhxd

100803

4SE160/150

25 m/ 20 mm

830 x 830 x150 mm

100807

4SE160/150

30 m/ 20 mm

830 x 830 x150 mm

Tilbehør til brannposter btk

Svingbart veggfeste,
brannpost btk type 1
Art. nr. 101085
Finnes også i rustfritt
materiale, SIS 2333.

Rørbue for brannpost
btk type 3
Kraftig rørbue for
frittstående skapmontasje. Finnes i
ulike farger og høyder.

Beskyttelsesskap til
strålerør
Art. nr. 100991

Håndtak for opprulling
Art. nr. 101183

Sokkel for brannpostskap
Art. nr. 101129
Finnes i flere farger og
høyder.

Brannpost btk Original i henhold til EN-694
Når det gjelder valg av slange er variasjonsmulighetene store. Dimensjon og slangelengde kan tilpasses etter kundens
ønske. Brannpostslanger finnes i tre utføringer:
Basgummislange
Det økonomiske alternativet. Basgummislangen er laget av Polyvinylclorid,
nitrilgummi og polyester og har en
svart og glatt mantel utenpå.

Lettvekts gummislange
Den indre slangen er svart, glatt og
laget i SBR (Styrene-ButadieneRubber).
Armeringen består av syntetisk tekstil.
Den ytre gummien er svart, korrugert
og laget i SBR. Slangen forsterkes av en
bøyestiv plastspiral. Tåler temperaturer
fra -30 °C opp til 70 °C.

STABILO®-slange
Laget i forsterket polyestergarn.
Innvendig gummiering av ozon- og
UV-motstandig EPDM-gummi. Slangen
tåler temperaturer opp til 80 °C.

btk Original brannpostslange
Slangtype

Maks arb. trykk

Sprengtrykk

Basgummislange

1,2 MPa

4,2 MPa

Lettvekts
gummislange

1,2 MPa

4,2 MPa

STABILO®-slange

3,0 MPa

8,0 MPa

Vekt
3/4” = 0,34 kg/m
1” = 0,47 kg/m
3/4” = 0,28 kg/m
1” = 0,40 kg/m
3/4” = 0,12 kg/m
1” = 0,15 kg/m

Kundetilpassede løsninger
Med Prestos brede sortiment er det mulig å velge rett brannpost for hvert behov.
En egen produksjon gjør at vi kan hente frem spesialtilpassede brannposter med
tanke på design og farge. Som et eksempel kan vi nevne vårt brannpostskap i
eksklusivt, moderne design med en dør laget i børstet stål. Vinduet i døren er
laget av PET-plast. Ytterligere et eksempel på en kundetilpasset løsning er kombiskapet som har plass for både en brannslokker og en brannpost.
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