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Med introduktionen af Housegard ønsker 
GN belysning A/S at gøre brandsikkerhed 
tilgængeligt og nemt for alle i Danmark. 
Vi vil dermed bidrage væsentligt til at reducere 
antallet af brandulykker.

Brandsikkerhed er desværre ikke en selvfølge, 
og der sker årligt alt for mange dødsulykker, 
som kunne være forhindret med det rigtige udstyr.
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Brandslukkere
Alle er opmærksomme på, at en brand kan bryde ud i 
hjemmet, og at være godt forberedt er et skridt til hurtig 
og effektiv brandbeskyttelse.
Brandsikkerheden nedproriteres desværre alt for tit i danske hjem, og hvert 
år rammes alt for mange af store lidelser, unødvendigt. Housegard sælger 
tre typer af ildslukkere - pulver, skum & kulsyre. Hvilken type ildslukker du 
skal vælge, afhænger af hvilken type brand der kunne opstå, der hvor du 
påtænker at placere den.

Pulverslukkere | Skumslukkere | Kulsyreslukkere

HOUSEGARD 6KG
PULVERSLUKKER 43A

SLUKKER  40%
STØRRE BRANDE
SAMMENLIGNET MED SLUKKEEFFEKT 34A
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HØJESTE
SLUKKE-

EFEFFEKT

Pulverslukkeren er den 
brandslukker, der slukker 
de fl este typer af brande.
For mere information om brandslukkere se 
side 14 eller besøg www.housegard.com

6 kg Pulverslukker
Med en 6 kg pulverslukker fra Housegard får du en brand-
slukker, der slukker alle typer af brande og har den højeste 
slukkeeffekt (effektivitetsklasse 43A 233B C). Det betyder, at du 
kan slukke større brande end med de fl este andre brandsluk-
kere på markedet, hvilke ofte har en lavere effektivitetsklasse. 
Housegards pulverslukkere er kvalitetssikrede og certifi cerede 
af DNV. Vægbeslag indgår.

Brandklasse: ABC.
Effektivitetsklasse: 43A 233B C.
Anvendelsesområde: Hus, fritidsbolig, 
 lejlighed, kontor og industri.
Certifi cering: DS-EN3, CE, Wheelmark, DNV. 

Betegnelse: PE6GE
Varenr. 50 61 33

2 kg Pulverslukker
Med en 2 kg pulverslukker fra Housegard i bilen rejser du lidt 
mere sikkert på vejen. Slukkeeffekten på 13A 89B C er den 
højeste slukkeeffekt på markedet og godt tilpasset til at slukke 
alle typer af mindre brande, der kan forekomme. Den er også 
perfekt som supplement til en 6 kg pulverslukker i hjemmet for 
hurtigt at kunne slukke mindre brande. 
Housegards pulverslukkere er kvalitetssikrede og certifi cerede 
af DNV. Vægbeslag indgår.

Brandklasse: ABC.
Effektivitetsklasse: 13A 89B C.
Anvendelsesområde: Bil, båd, campingvogn, supplement til 6 kg 
i hus, fritidsbolig, lejlighed og kontor.
Certifi cering: DS-EN3, CE, Wheelmark, DNV. 

Betegnelse: PE2TG
Varenr. 50 61 31 
 

1 kg Pulverslukker
En 1 kg pulverslukker fra Housegard er den perfekte brand-
beskyttelse i bilen, båden eller campingvognen. Slukkeeffekten 
på 8A 34B C, er den højeste slukkeeffekt på markedet og godt 
tilpasset til at slukke alle typer af mindre brande, der kan 
forekomme i f.eks. en bil, båd eller campingvogn. Den er også 
perfekt som supplement til en 6 kg pulverslukker i hjemmet, for 
hurtigt at kunne slukke mindre brande, hvor en 6 kg kan være 
for stor. 
Housegards pulverslukkere er kvalitetssikrede og certifi cerede 
af DNV. Vægbeslag indgår.

Brandklasse: ABC.
Effektivitetsklasse: 8A 34B C.
Anvendelsesområde: Bil, båd, campingvogn, supplement til 6 kg 
i hus, fritidsbolig, lejlighed og kontor.
Certifi cering: DS-EN3, CE, Wheelmark, DNV. 

Betegnelse: PE1TG
Varenr.  50 61 30
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2 kg kulsyreslukker
En 2 kg kulsyreslukker fra Housegard slukker brand i elektriske 
apparater samt væskebrande. Kulsyreslukkeren slukker ved 
at fortrænge kulsyren. Slukkeeffekten er på 34B hvilket er den 
højeste på markedet. Dette gør kulsyreslukkeren brugbar ved 
elektriske installationer, i serverrum, kontorer, fartøjer og 
i industrien. 
Housegard kulsyreslukker er kvalitetssikret og certifi ceret af 
DNV. Vægbeslag medfølger

Brandklasse: B
Effektivitetsklasse: 34B.
Anvendelsesområde: Kontor (edb-rum), offentlige lokaler og 
industri.
Certifi cering: DS-EN3, CE, DNV.

Betegnelse: K2
Varenr. 50 61 50

5 kg kulsyreslukker
En 5 kg kulsyreslukker fra Housegard slukker brand i elektriske 
apparater samt væskebrande. Kulsyreslukkeren slukker ved 
at fortrænge kulsyren. Slukkeeffekten er på 34B, hvilket er den 
højeste på markedet. Dette gør kulsyreslukkeren brugbar ved 
elektriske installationer, i serverrum, kontorer, fartøjer og 
i industrien.
Housegard kulsyreslukker er kvalitetssikret og certifi ceret af 
DNV. Vægbeslag medfølger

Brandklasse: B
Effektivitetsklasse: 89B.
Anvendelsesområde: Kontor (edb-rum), offentlige lokaler og 
industri.
Certifi cering: DS-EN3, CE, DNV.

Betegnelse: K5
Varenr.  50 61 51

Kan benyttes ved slukning
i elektrisk udstyr.
For mere information om brandslukkere se side 14 
eller besøg www.housegard.com

Kulsyreslukkere
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NYHED!

Housegard FirePal,
et sikkert valg til dit hjem!
Housegard FirePal er en serie af effektive slukkesprays.
Let at opbevare og altid nær ved hånden, hvis en brand op-
står. FirePal Home og Pro slukker brande i brandklasserne 
A, B og FirePal Kitchen i brandklasserne A, F. Derudover 
slukker de brande i elektrisk udstyr op til 1000 Volt.
FirePal slukker små brande hurtigt og effektivt

Slukker små 
brande
hurtigt og 
effektivt.

Leveres i et 

Kompakt

disk-

display

For mere information, ring 97 22 08 17
eller besøg:  www.housegard.com

Kompakt og sælgende.
Housegard FirePal leveres i et kompakt og sælgende 
diskdisplay, som let placeres på disken eller på hylden.
Diskdisplayet indeholder 12 stk. FirePal

FirePal Home - Varenr. 50 62 00

FirePal Pro - Varenr. 50 62 01



FirePal
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*A = Brande i organisk materiale (træ, pap, tekstiler med mere.)

 B = Væskebrande (olie, benzin, maling med mere.)

 F = Fritureolie (f.eks. stegefedt og friturefedt.)

FirePal
Home

FirePal
Pro

FirePal - Home
Housegard FirePal – Home 400 ml er en slukkespray 
i et kompakt format. Let at opbevare og altid nær ved 
hånden, hvis en brand opstår.

• Slukker brande i brandklasserne A, B*
• Elektrisk udstyr op til 1000 Volt.
• Perfekt til hjemmet, kontoret eller sommerhuset

Varenr. 50 62 00

FirePal - Pro
Housegard FirePal – Pro 400 ml er en slukkespray i 
et kompakt format. Let at opbevare og altid nær ved 
hånden, hvis en brand opstår.
Kan opbevares i temperaturer ned til – 30°C.

• Slukker brande i brandklasserne A, B*
• Elektrisk udstyr op til 1000 Volt
• Perfekt til hjemmet, kontoret, bilen, båden eller 
  værktøjskassen.
• Firepal Pro kan opbevares i kolde miljøer
  (ned til – 30°C.)

Varenr. 50 62 01
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Optiske brandalarmer 
til trådløs seriekobling
Starter én alarm starter alle alarmer. Kobler 
alle System 1 alarmerne trådløst sammen i 
hjemmet, så du bliver alarmeret, uanset om 
branden opstår i soverummet eller kælderen. 
Optiske brandalarmer er den mest almindelige 
type af brandalarmer, og den er hurtig til at 
alarmere om gløder/begyndende brande. 
Housegard System 1 serien indeholder alarmer 
af højeste kvalitet og kommunikerer på 868 
MHz båndet, hvilket betyder mindre risiko for 
forstyrrelse. Batterier med følger.

Anvendelsesområde: Hjem, fritidsbolig, camp-
ingvogn, kontor, boligkomplekter
Certifi ering: EN-14604
Batteri: 1 stk. 9V GP1604A

Betegnelse: SA420WS-C1
Varenr. 50 60 01

Temperaturalarm til
trådløs seriekobling
Starter én alarm starter alle alarmer. Tempe-
raturalarmer i System 1 serien kommunikerer 
på 868 mHz båndet. Temperaturalarmen kan 
IKKE erstatte brandalarmen, men skal placeres 
i rum, hvor en brandalarm normalt vil melde 
fejlalarm. Alarmerer ved 58°C. Udstyret med 
pausefunktion. Låsefunktion til monterings-
pladen. Batteri medfølger.

Anvendelsesområde: Udhus, garage, 
kælderrum. OBS! Bruges IKKE i køkkenet.
Certifi ering: EN-54, EN-50130-4
Batteri: 1 stk. 9V GP1604A

Betegnelse: HA220WS
Varenr. 50 60 05

Trådløs base til 
240V optisk brandalarm
Med denne base er det muligt trådløst at 
sammenkoble den netdrevne brandalarm 
(varenr. 50 60 20). Desuden kan den trådløst 
sammenkobles med alle øvrige produkter i 
SYSTEM 1 serien.

Anvendelsesområde: Sammen med øvrige 
SYSTEM 1 produkter

Betegnelse: 601098
Varenr. 50 60 25

Optisk brandalarm 240V
med batteribackup
Denne netdrevne (240V) brandalarm har ind-
bygget reservebatteri i tilfælde af strømsvigt. 
Desuden kan den sammenkobles med indtil 
40 enheder af samme type. Det er en meget 
driftsikker brandalarm med høj sensitivitet, 
som sikrer tidlig alarmering. Der er indbygget 
pausefunktion og testfunktion, ligesom der er 
signalering ved lavt batteriniveau. Signalniveau 
ved alarm er 85dB. Bemærk: ved brug sammen 
med trådløs base 50 60 25 kan denne alarm indgå 
trådløst i SYSTEM 1 samt kobles trådløst sammen.

Anvendelsesområde: Hjem, fritidsbolig, industri, 
kontor
Certifi cering:
Batteri: 1 stk. 9V GP1604A

Betegnelse: SA410S 
Varenr. 50 60 20

Kuliltealarm til 
trådløs seriekobling
Starter én alarm starter alle alarmer. Kulilte-
alarmer i System 1 serien kommunikerer på 
868 mHz båndet. Kulilte (CO) er en giftig gas 
uden farve, lugt eller smag. Alarmerer effektivt 
allerede ved små mængder kulilte. Udstyret 
med smart pausefunktion. Låsefunktion til 
monteringspladen. Batteri medfølger.

Anvendelsesområde: Garage, hobbyrum, 
industri, campingvogn
Certifi ering: EN-50291
Batteri: 1 stk. 9V GP1604A

Betegnelse: CA120WS
Varenr. 50 60 09

Starter én alarm starter alle alarmer!!!
Seriekoblede brandalarmer anbefales, når man behøver mere end 
én brandalarm. Det der gør Housegard System 1 så effektivt er at 
det muliggør sammenkobling af forskellige typer af alarmer.
I Housegard System 1 serien indgår optiske, ioniske, temperatur- 
og CO-alarmer. Giv dit hjem en komplet beskyttelse.
For mere information om brandalarmer, se side 15 eller besøg www.housegard.com

Sammenkobling med
Housegard System 1

Housegard 
System 1

2
PACK

868 mHz
SIKRERE

KOMMUNIKATION

SMART PAUSE 
FUNKTION
MINDSKER FALSK

 ALARM



Seriekoblede
Alle alarmer i
 system 1

serien
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Trådløs fjernbetjening 
til System 1
Med denne fjernbetjening kan du nemt indstille 
og teste dine SYSTEM 1 produkter trådløst. 
Særdeles velegnet såfremt alarmerne sidder 
højt, så man ikke umiddelbart kan komme til 
dem uden brug af stige.
Det er også muligt at stoppe uønskede alarmer 
og lokalisere hvilken alarm, der udløste 
fejlalarmen.

Anvendelsesområde: Sammen med øvrige 
SYSTEM 1 produkter
Batteri: 2 stk. 1,5V AA (LR6) batterier

Betegnelse: RC400WS
Varenr.: 50 60 11

Trådløs batteridrevet sirene
med advarselslys
Sirene beregnet til både ekstra lydsignal og 
lyssignal ved alarmering. Anvendes trådløst 
sammen med de øvrige produkter i SYSTEM 1 
serien via 868mHZ. Ideel for ældre og 
hørehæmmede.

Anvendelsesområde: Sammen med øvrige 
SYSTEM 1 produkter
Batteri: 8 stk. 1,5V AA (LR6) batterier

Betegnelse: WS400WS
Varenr.: 50 60 10

Tilbehør til
System 1

Gasalarmer
Housegard gasalarmer advarer hurtigt og 
effektivt mod alle typer af brændbare gasser, 
LNG inklusiv gas fra ledninger. 
Ideel i alle køkkener, campingvogne, både osv. 
Strømkabel medfølger.

Detekterar: Metan, butan, propan
Anvendelsesområde: Hus, fritidsbolig, båd, 
campingvogn.
Certifi cering: EN-50194:2000

Betegnelse: G-3000
Varenr. 50 60 15

Gasalarmer

Kulilte alarm
Kulilte (CO) er en giftig gas uden farve, lugt 
eller smag. Alarmerer effektivt allerede ved 
små mængder kulilte. Udstyret med pause-
funktion. Låsefunktion til monteringspladen
Batteri medfølger.

Anvendelsesområde: Garage, værktøjs- og 
arbejdsrum, industri, campingvogn
Certifi ering: EN-50291.
Batteri: 1 stk. 9V GP1604A

Betegnelse: CA105S
Varenr. 50 60 12

Røgalarmer
Noget, som kan være livsafgørende ved 
en brand er, hvor tidligt du opdager den.
Vi foreslår både en enkel standardrøgalarm og en 
mere avanceret seriekoblet variant, som betyder, at du 
får et advarselssignal i samtlige rum, du installer den i.

SMART PAUSE 
FUNKTION
MINDSKER FALSK

 ALARM

EKSKLUSIVT
DESIGN
MED HØJESTE 

KVALITET

Housegard
Premium

Housegard Premium serien omfatter alarmer i højeste 
kvalitet. Med smart stilrent design passer Housegard 
Premium ind i alle danske hjem. Housegard Premium 
alarmerne er også udstyret med en smart pausefunktion.
For mere information om brandalarmer, se side 15 eller besøg www.housegard.com

FØRSTE 
ADVARSEL
VED BRAND
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Brandstige
Housegard brandstige EL45S er enkel at opbevare og benytte. 
Opbevares helt enkelt i et skab eller under sengen og tages 
frem ved behov. Housegard brandstigen er udstyret med kraf-
tige kroge som hænger over vindueskarmen ved evakuering.
Brandstigen er 4,5 mtr. lang og er beregnet til hjem med fl ere 
etager. Stigen har afstandsklodser mod væggen, og skridsikre 
trin i aluminium, som gør nedstigning lettere. 
Anbefalet belastning er 200 kg (testet og godkendt indtil 450 kg). 
Max bredde på karm, 30 cm.

Betegnelse: EL45S
Varenr. 50 62 70

Brandstige
Skab en nødudgang.
Øget tryghed for dig og din familie
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Førstehjælpstasker
Førstehjælpstasker fra Housegard indeholder alt, 
du skal bruge for at lindre mindre personskader. 
Bla. Burngel mod brandskader og en håndbog i 
førstehjælp. Med andre ord, meget for pengene.

INDHOLDET 
FORBLIVER PÅ 

PLADS  I SMIDIGE
 LOMMER

VELFYLDTE 
TASKER

FamilyComfortCompact

Samtlige førstehjælpstasker leveres med 
en førstehjælpsbog, der indeholder tydelige 
beskrivelser af, hvordan du bedst kan an-
vende tasken.

Compact
Selv om den er kompakt, så indeholder den en mængde 
hjælpemidler ved mindre personskader. Når du køber en 
førstehjælpstaske fra Housegard, medfølger der også en hånd-
bog i førstehjælp. Med andre ord meget for pengene. 

Indeholder:
• 1 stk. pakke for småsår nr:1
• 1 stk. pakke for mellemstore sår nr:2
• 1 stk. pakke for store sår nr:3
• 1 stk. saks
• 1 stk. burngel 4 gr
• 1 stk. klistermærke
• 1 stk. håndbog i førstehjælp

Betegnelse: Compact Black
Varenr. 50 62 40

Comfort
Comfort passer til de fl este  formål og indeholder en mængde 
forskellige hjælpemidler til at behandle diverse personskader. 
Når du køber en førstehjælpstaske fra Housegard, medfølger 
der også en håndbog i førstehjælp. Med andre ord meget for 
pengene. 

Indeholder:
• 1 stk. pakke for småsår nr:1
• 1 stk. pakke for mellemstore sår nr:2
• 1 stk. pakke for store sår nr:3
• 1 stk. saks
• 2 stk. burngel 4 gr
• 1 stk. klistermærke
• 1 stk. mitella
• 1 stk. mund til mund maske
• 1 stk. pincet
• 12 stk. sikkerhedsnåle
• 4 stk. engangshandsker
• 1 stk. håndbog i førstehjælp

Betegnelse: Comfort Black
Varenr. 50 62 41

Family
Her får du virkelig meget for pengene. Indholdet i tasken dæk-
ker de fl este personskader, der kan tænkes at opstå. Når du 
køber en førstehjælpstaske fra Housegard, medfølger der også 
en håndbog i førstehjælp. Med andre ord meget for pengene. 

Indeholder:
• 1 stk. pakke for småsår nr:1
• 1 stk. pakke for mellemstore sår nr:2
• 2 stk. pakke for store sår nr:3
• 1 stk. saks
• 1 stk. burngel 24 gr
• 1 stk. klistermærke
• 1 stk. mitella
• 1 stk. mund til mund maske
• 1 stk. pincet
• 12 stk. sikkerhedsnåle
• 4 stk. engangshandsker
• 1 stk. redningstæppe
• 1 stk. kølepose
• 1 stk. refl exbånd
• 1 stk. druesukker
• 5 stk. øjenskyl 10ml
• 1 stk. zink tape 4,5m
• 1 stk. håndbog i førstehjælp

Betegnelse: Family Black
Varenr. 50 62 42
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Brandtæpper
Brandtæppet er den perfekte slukkeudrust-
ning ved mindre brande i hjemmet. 
Enkelt at håndtere også for den uvante og let 
at have ved hånden. Kvæler hurtigt brande i 
tøj, møbler, TV eller ved komfuret.

Brandtæppe 120 x 120 cm
Et brandtæppe er det perfekte supplement til 
en 6 kg pulverslukker. At kvæle ilden ved min-
dre brande er særdeles effektivt. Forårsager 
heller ingen ekstra rengøring.

Anvendelsesområde: Køkken, indutri, 
offentlig sektor. 

Betegnelse: FB1212-S C1 
Varenr. 50 62 20

Brandtæppe120 x 180 cm
Et brandtæppe er det perfekte supplement til 
en 6 kg pulverslukker. At kvæle ilden ved min-
dre brande er særdeles effektivt. Forårsager 
heller ingen ekstra rengøring.

Anvendelsesområde: Køkken, indutri,
offentlig sektor. 

Betegnelse:   FB1218-S C1
Varenr. 50 62 21

Med korrekt 
eksponering & budskab 
kan salget af brandtæp-

per øges betydeligt!
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Træ Brændbare 
væsker

Brændbare 
væsker

Brændbare 
væsker

Gas

Pulverslukkere slukker brande i:
A – organisk materiale
B – brændbare væsker
C – gasbrande
samt brande i elektriske installationer op til 1000 V

Fordele
• Dækker de fl este typer brande.

• Ekstremt effektivt selv ved anvendelse af små 
mængder pulver.

• Let at anvende, selv for personer, der aldrig har
brugt en brandslukker.

• Den brandslukker der har længst rækkevidde.

• Højeste Effektivitetsklasse indenfor alle brand-
klasser.

• Tåler temperaturer fra -30°C til +60°C.

Vær opmærksom på!
• Tømningstid – 15 sekunder ved kontinuerlig tømning.

• En 6 kg pulverslukker vejer 11,5 kg.

• Efterslukning med vand kan være nødvendigt for
at forhindre genantændelse.

Brandslukkeren er det bedste værktøj, du kan 
have ved hånden for at slukke en brand.
Til hjemmebrug anbefaler vi en slukker med ABC pulver. ABC 

pulver er den type af brandslukkere, der slukker de fl este typer 

af materialer. ABC pulveret har en enorm slukkeevne, endda ved  

anvendelse af en mindre del pulver. Skumslukkere derimod har 

ofte lavere slukkeevne sammenlignet med pulverslukkere.

Derfor anbefales skumslukkeren som et sekundært slukkemid-

del i hjemmet, efter pulverslukkeren. Skumslukkere indeholder 

et skumkoncentrat AFFF, som bidrager til at presset på vandet 

ændres, således at væsken trænger ind og køler det brændende 

materiale. Skum anvendes ofte indenfor industri og kontorvirk-

somhed. CO 2 slukkere indeholder kulsyre, som virker ved at 

fortrænge syre og på den måde kvæle ilden. Anvendes fortrinsvis 

indenfor industri og kontorvirksomhed. En brandslukker, som 

ikke vedligeholdes, bliver en falsk tryghed. Service og kontrol skal 

udføres i.h.t. Dansk standard for vedligehold og genopfyldning af 

brandslukkere DS-2320

Derfor anbefaler vi
pulverslukkere til hjemmet
Pulverslukkere med ABC pulver er den brandslukker, der slukker 
de fl este typer af brande. Pulverslukker slukker nemlig brande 
indenfor fi re af seks forskellige klasser;

A- Fibrøse materialer (træ, tøj etc.)
B- Brandbre væsker
C- Gasbrande

Rette slukkemiddel på rette plads!
Hjemmets størrelse og planløsning afgør hvilket type og hvor 
mange brandslukkere, der bør fi ndes. Aller vigtigst: vælg altid et 
godkendt produkt. Vælg dokumenteret kvalitet fremfor pris.

Hvilket slukkemiddel skal man vælge?
Generelt kan man sige, at valget af slukkemiddel i stor grad 
bestemmes af det, der udføres, brugspladsen, eller udfra hvilke 
typer af brand, der kan tænkes at opstå. En kombination af fl ere 
typer kan derfor være aktuel. Når man tager hensyn til de forskel-
lige slukkemidlers egenskaber, brugernes kendskab til disse og 
håndslukkerens virkningsgrad, så vil man have mulighed for at 
udføre en hurtig og effektiv slukning.

Brandslukkeren 
er dit våben!

Pulver
slukkere

Skum
slukkere

Kulsyre
slukkere

Træ

Skumslukkere slukker brande i:
A – organisk materiale
B – brandfarlige væsker og elektriske instal-
lationer op til 1000 Volt

Fordele
• Forårsager mindre sekundærskader.

• Kølende effekt.

• Særdeles effektiv ved væskebrande.

Vær opmærksom på!
• Skum nedbrydes med tiden, udskiftning af sluk-

keren, anbefales efter 5 år.

• Medium rækkevidde.

• En 6 liter skumslukker vejer 11,5 kg.

• Lav effektivitetsklasse sammenlignet med 

tilsvarende størrelse pulverslukker.

• Dækker ikke C – gasbrande.

• Tåler ikke opbevaring ved temperaturer under 

5°C.

Kulsyreslukkere slukker brande i:
B – brændbare væsker samt elektriske instal-
lationer up til 1000 V.

Fordele
• Ingen sekundærskader.

• Leder ikke elektrisk strøm.

• Egner sig godt til brande i elektrisk udstyr.

Vær opmærksom på!
• Dækker kun B klassen - brændbare væsker, samt

brande i elektriske installationer op til 1000 V.

• Risiko for kvælning i små uventilerede rum

• Kort rækkevidde på slukningsmidlet.
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Godkendelser, kvalitet og sikkerhed
i første rum
Housegard brandslukkere er godkendte ifølge den 
fælles Europæiske standard EN3.
EN3 indeholder ni punkter som beskriver forskellige 
krav til funktion og præstation, samt hvordan produk-
tet skal testes.

Effektklasser
Alle brandslukkere har et alfanumerisk*ciffer koblet til de 
forskellige brandklasser. Det alfanummeriske ciffer viser, hvor 
stor en brand brandslukkeren kan klare inden for de forskellige 
klasser. I princippet kan man sige at jo højere ciffer, desto større 
brande kan man slukke.

Effektklassen kan variere meget, afhængig af slukningsmiddel, 
cylindervolumen og slukningsmidlets bestanddele og kvalitet.

EN3 har to standardiserede bål, som alle brandslukkere måles 
imod. A – mål resp. B – mål. Når det gælder C – brande fi ndes 
der ingen standardiserede testbål, da C klassen omfatter gas-
brande.

Brandklasser
Alle brandslukkere er godkendte til en eller fl ere brandklasser 
afhængig af hvilket slukningsmiddel, der anvendes. Brandklas-
sen viser hvilken type brande, man kan slukke. Klasserne er 
angivet med piktogram, se beskrivelsen forneden.

A Klassen | Brande i organisk materiale som træ, pap, tekstiler 
med mere.
B Klassen | Væskebrande som olie, benzin, maling med mere.
C Klassen | Gasbrande
D Klassen | Metalbrande
F Klassen | Madolie, stegefedt

Alle vore brandslukkere kan slukke brande i installationer på op 
til 1000 V. Sikkerhedsafstand 1 meter.

Europæsik 
standard

Brandalarmer reagerer på 
partikler i luften, ikke på 
temperatur eller gas. 
Eksempelvis er røg, stegeos, 
damp, små insekter, træk 
eller kondens forårsaget af 
temperatursvingninger.
Hovedsageligt er det miljømæssige årsa-
ger, der gør at en brandalarm alarmerer. 
Hvilken type af brandalarm du skal vælge, 
afhænger af hvilken type af brand der kan 
tænkes at opstå, højenergibrande eller 
lavenergibrande uden fl ammer med lav 
forbrænding og små mængder røg af sto-
re partikler. En lavenergibrand kan udvik-
les igennem fl ere timer, inden den slår 
ud i fl ammer. En højenergibrand derimod 
udvikles hurtigt, har en god forbrænding 
og producerer både fl ammer og små 
røgpartikler.

Optisk
Optiske brandalarmer er bedre til 
at alarmere ved lavenergibrande 
(glødebrande) end ioniske brandalarmer.

Ionisk
Ioniske brandalarmer er bedre til at 
alarmere ved højenergibrande end optiske 
brandalarmer.

Gas 
Gasalarmer alarmerer ved naturgasser 
og bygasser. Til naturgasser regnes 
metan, butan og propan, medens bygas 
f.eks. er gas, der anvendes til komfurer i 
hjemmet. Gas er tungere end luft, og 
gasalarmen skal derfor monteres i 
gulvhøjde. 

CO
CO alarmer starter ved CO gas 
(kolmonoxid, koloxid eller kolos). CO gas 
kommer ved forkert forbrænding af kul, 

brandstoffer (benzin, diesel eller parafi n).
CO gas er usynlig, lugtfri og meget giftig. 
Kulilte er lettere end luft og skal derfor, 
placeres i loftet. en CO alarm starter ved 
disse gasser.

Temperatur
Temperaturalarmen alarmerer ved 58 
grader celcius og skal placeres i omgivel-
ser hvor brandalarmen normalt vil lave en 
fejlalarm. Typisk steder hvor der kan være 
vind og i garage, kælderum, etc. hvor der 
er koldt, fugtigt eller fyldt med damp.
Temperaturalarmen er ikke en erstatning 
for brandalarmen, da den alarmerer 
senere.

Radon
Radon alarmen alarmerer for radongas, 
der kan sive ind i huset igennem jorden. 
Radongas afgiver skadelig ioniserende 
stråling og er derfor ikke behagelig at 
have i sit hjem.

Godt at vide om alarmer

Træ Brændbare væsker Gas Fritureolie

Alfanumerisk*=tal + bogstav
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