GLORIA BRANDSLÄCKARE
PULVER F1 & F2
PRODUKTBLAD
Modell F2, 2 kg

Modell F1, 1 kg

En väl beprövad konstruktion
Släckarna är provade och godkända enligt den
europeiska brandsläckarstandarden SS EN 3.
1 kg släckaren är tillverkad med en behållare i
aluminium. Den större släckaren har en stålbehållare.
Båda är lackerade med slagtålig epoxylack.
Ventilen är tillverkad av mässing och försedd med
manometer och inbyggd provventil. En ventilkåpa är
monterad över ventilen. Kåpan är försedd med ett
kraftigt handtag samt avtryckare och säkring. Släckaren
kan lätt bäras, osäkras och aktiveras med en hand.
Ventilkåpan är konstruerad för att svara mot
bilindustrins krav på mjuka och avrundade former. Inga
utstickande delar finns som kan orsaka skador eller
fastna i klädesplagg.
Släckarna är fyllda med högeffektpulver och trycksatta

med kvävgas. Laddningstrycket övervakas
med en tydlig och lättavläst manometer.
Som standard levereras släckarna
med fordonsstativ.

Enkel och tillförlitlig
funktion
1. Tryck in den gula
säkringsknappen 

BS F1 F2 bxp.doc

2. Tryck ned avtryckaren



Kompakt konstruktion och enkel hantering gör
Glorias 1 och 2 kg pulversläckare till Europas
mest sålda släckarserie. Viktiga egenskaper är:
 Hög släckningsförmåga och lång spruttid
 Små yttermått genom speciell ventil- och
behållarkonstruktion
 Enkel enhandsanvändning
 Släckningen kan avbrytas och återupptas
 Omladdningsbar
 Designad för användning i små och trånga
utrymmen med avrundade kanter och utan
utstickande delar

Många godkännanden och
användningsområden
Släckaren uppfyller kraven för användning på:
 Bilar - försäkringsbolagens krav för veteranbils- och
hobbybilsförsäkringar
 Båtar - 2 kg släckaren uppfyller försäkringsbolagens
krav för fritidsbåtar
 Lastbilar - 2 kg släckaren uppfyller Räddningsverkets
krav för släckare i hytter på lastbilar som
transporterar farligt gods.
 Truckar - försäkringsbolagen har krav på släckare för
flertalet och truckar och lastmaskiner. För de små
maskinerna räcker 2 kg och för de större krävs 4 och
6 kg pulversläckare.

Många varianter och tillbehör
kg släckaren finns i ett exklusiv 1utförande.
Den levereras då i en



separat plastlåda och med
förkromad ventilkåpa.



Till 1 kg släckaren finns ett hölster
för att lätt bära med släckaren.
Denna modell används blanda
annat av flera polisdistrikt i landet.


Bälteshölster till
1 kg släckaren

Ventilkäglan  öppnar så att
pulvret trycks ut av kvävgasen 
och strömmar genom stigarröret 
och ut genom ventilöppningen .

F 1 GM Exclusive med skyddslåda
och förkromad topp
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Heltäckande på säkerhet

I större antal kan släckaren
kundanpassas. Den kan förses med
olika screentryck på etiketten.
Ventilen kan levereras utan
manometer och med enklare typ
av ventilkåpa.

Modell P 2 G

Släckaren är godkänd i flertalet
länder i Europa och dekaler på flera
olika språk lagerhålls för omgående
leverans.
Modell P 2 G har svart ventilkåpa
och leveras utan manometer.
Trycket kontrolleras med extern
manometer via provventil.

Släckbox med filt eller första hjälpen
För 2 kg släckaren finns i
en praktisk släckbox.
Boxen levereras komplett
med en brandfilt eller en
första hjälpen kudde.
Boxen är lämplig för
 Husvagnar, husbilar

Tekniska data
Modell

F 1 GM

Pulvermängd
1 kg
Effektklass
8A 34B C
Pulvertyp
Glutex
Fyllningstryck N2
15 bar
Kastlängd
4m
Tömningstid
8 sek
Höjd inkl ventil
275 mm
Diameter / bredd
ø 95 mm
Djup inkl hållare
130 mm
Funktionstemperatur
-30 till +60 °C
Vikt
1,6 kg
Artikelnummer
10-1001-20
Tillbehör / varianter
Hölster till F 1 GM
F 1 GM Exclusive med skyddslåda och
kromaterad topp
Släckbox F 2 GM med brandfilt
Släckbox F 2 GM med första hjälpen

F 2 GM

2 kg
13A 89B C
Glutex
15 bar
4m
10 sek
316 mm
ø 115 mm
160 mm
-30 till +60 °C
3,4 kg
10-1002-20
22-2030-30
10-1001-80
10-1002-80
10-1002-84

 Fritidsbåtar

Kontroll

 Vid pentryt på kontor
och företag

Laddningstrycket övervakas med en lättavläst
manometer.

 Som komplement till
den större släckaren i
hemmet. I köket,
hobbyrummet,
tvättstugan eller
i andra rum där snabb
släckning krävs

Ventilen är också försedd med en provventil där
serviceteknikern vid den årliga servicen exakt kan mäta
och dokumentera trycket i släckaren.

Boxarna finns även med 2 liters skumsläckare.

Släckaren tillverkas av GLORIA i Tyskland. Det är
Europas största brandsläckaretillverkare. Av de aktuella
1 och 2 kg släckarna är fram till idag mer än 5 miljoner
släckare levererade. De är godkända i flertalet länder i
Europa och dekaler kan fås på alla större europeiska
språk.

Släckaren är omladdningsbar och kan återfyllas efter
användning.

5 miljoner släckare levererade

Ett väl utbygg servicenät finns i hela Europa - något som
är viktigt om släckaren monteras på fordon, nöjesbåtar
eller andra maskiner som exporteras.
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Heltäckande på säkerhet

