
BRANDSLÄCKARE I RYGGSELE 
OCH HÖLSTER 

PRODUKTBLAD 
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En snabb insats kan vara avgörande för att 
släcka en brand och rädda liv. I många fall 
finns ingen brandsläckare till hands utan 
den måste bäras med. 

En 6 kg pulversläckare i bärsele är en 
smidig lösning som gör att ordinarie 
arbetsuppgifter kan skötas. För mindre 
brandrisker finns också en 1 kg variant 
med bälteshållare. 

Släckarna är anpassade för många 
situationer och yrken: 
 Poliser - vid insatser i samband med 

demonstrationer och inbrytningar  
 Försvaret - för personligt skydd 
 Väktare - vid brandlarm och tillbud 
 Lokala insatsgrupper på företag, 

hotell, muséer, fartyg m.m. 

 

6 kg släckare med ryggsele 
Släckaren är konstruerad med en behållare fylld 
med brandsläckningspulver och en utvändig 
drivgaspatron med koldioxid, CO2. 
Ventilarmaturen är tillverkad i förnicklad mässing 
och försedd med säkerhetsventil som skyddar vid 
övertyck. Behållaren är av stål och lackerad i flera 
lager med en topplack av epoxyharts.  
Vid brand aktiveras släckaren genom att rattventilen 
på drivgasflaskan öppnas. Behållaren trycksätts och 
släckaren är klar för insats. 
En extra lång slang med slangventil gör släckaren 
lättanvänd. Pulverflödet kan stoppas och sprutas ut i 
omgångar mot olika brandhärdar.  
Efter användning visar ett indikeringsstift att 
släckaren har varit trycksatt och att den skall laddas 
om efter insatsen. 
Bärselen har en kraftig ryggplatta och stoppade 
axel- och höftremmar. Ett stort bälteslås och enkelt 
reglerbara remlängder underlättar användningen.  

1 kg släckare med hölster 
1 kg släckaren består av en 
aluminium-behållare lackerad i 
slagtålig epoxylack och en ventil av 
mässing. En ventilkåpa  
är monterad över ventilen. Kåpan är  
försedd med ett kraftigt handtag 
samt avtryckare och säkring.  
Brandsläckaren aktiveras genom att  
den gula säkringsknappen trycks in  
och avtryckaren pressas ner. 
Släckaren kan lätt bäras, osäkras 
och aktiveras med en hand.  
Ventilkåpan är konstruerad med 
mjuka och avrundade former och 
utan utstickande delar som kan 
orsaka  
skador eller fastna i klädesplagg.  
Släckaren är fylld med högeffekt- 
pulver och trycksatt med kvävgas.  
Laddningstrycket övervakas med  
en tydlig och lättavläst manometer.  
Hölstret är tillverkat i nylonväv och  
försett med lock med kardborre som 
håller släckaren på plasts. Hölstret är  
försett med fast bälteshälla alt. med 
knappar som gör att det kan fästas och 
tas loss utan att bältet behöver lossas. 
Samma släckare kan även levereras med  
fordonshållare för uppfästning i fordon.  
Båda släckarna är omladdningsbara och  
kan återfyllas efter användning.  
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Pulver - det mångsidiga släckmedlet 
Pulver är det mest mångsidiga släckmedlet och det 
släckmedel som har högst släckeffekt. Det ger ett 
utmärkt skydd vid varje slag av brandtillbud. Pulver 
är det enda släckmedel som är klassat för samtliga 
brandtyper: 
 
 
 
 

A - Fibrösa B - Vätskor och C - Gaser t.ex 
material som trä, plaster som stadsgas, gasol 
tyg och papper  bensin och olja  
Släckarna kan användas mot elektrisk utrustning 
eftersom släckmedlet inte leder ström. 
Pulversläckarna är köldbeständiga och kan  
vara placerade utomhus även vintertid.  

Referenser 
I samband med det svenska EU ordförandeskapet 
försågs polisen i Stockholm och Göteborg med både 
6 kg släckare i ryggsele och 1 kg i hölster. 
Vid demonstrationer och liknande insatser hade 
varje polis i en insatsgrupp en 1 kg släckare och en 
av poliserna i gruppen bar en 6 kg släckare. 
Idag har utrustningen levererats till ett flertal 
polisenheter i landet. Vidare finns släckarna på 
muséer, hotell och fartyg.  
Släckaren i ryggsele används också av polisen i 
Tyskland och andra länder i Europa.  

Godkännande 
Släckarna är provade och godkända enligt den 
europeiska brandsläckarstandarden SS EN 3. 
Behållarna och brandsläckarna uppfyller direktivet 
för tryckbärande anordningar och är CE märkta. 

Sprängskiss 1 kg 
 
 
 
 

Tekniska data 
Modell F 1 GM P 6 GT 
Pulvermängd 1 kg 6 kg 

Effektklass 8A 34B C 34A 233B C 

Pulvertyp Glutex Glutex 

Drivgas Kvävgas N2 Koldioxid CO2 

Fyllningstryck N2 15 bar 15 bar 

Kastlängd 4 m 4-6 m 

Tömningstid 8 sek 20 sek 

Höjd inkl ventil 275 mm 650 mm 

Diameter ø 95 mm ø 150 mm 

Bredd  130 mm 450 mm 

Funktionstemperatur -30 till +60° C -30 till +60° C 

Vikt 1,6 kg 11 kg 

Artikelnummer  10-1001-20 22-2030-25 

Tillbehör / varianter  
Hölster med fast hälla 22-2030-27 Finns ej 

Hölster med 
tryckknappshälla 

22-2030-30 Finns ej 

Ryggsele Finns ej 22-2030-26 

Komplett släckare 6 kg 
med ryggsele 

Finns ej 22-2030-20 

 

Ventilkåpa 
Utlopp 
Ventilspindel 
 
Kvävgas 
Stigarrör 
Pulver 

 

Utlösningsknapp 

Säkringsknapp 


