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Släcker bränder snabbt och enkelt
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auktoriserad återförsäljare
för den europeiska marknaden

Hur uppstår bränder?

Eld är en kemisk kedjereaktion som innebär oxidation - eller förbränning - av ett brännbart ämne. Tre faktorer krävs
för att det ska börja brinna: ett brännbart ämne, ett oxidationsmedel t.ex. syre, och en tillräckligt hög temperatur.
När alla tre förutsättningar föreligger samtidigt, med ’rätt’ proportioner och med ’rätt’ förhållanden, uppstår en sådan
kedjereaktion och det börjar brinna. För att förhindra att brand uppstår eller för att släcka en brand, måste en av
ovan nämnda faktorer bort. Genom att därmed stoppa förbränningen slocknar elden.
Brandsläckare är konstruerade för att avlägsna värme och syre eller, beroende på vilken slags släckmedel som
används, skapa en barriär mellan det brännbara ämnet och syret.

Bränder delas in i olika klasser beroende på vad är för ämne som brinner, och
det finns olika slags brandsläckare för olika typer av bränder. Släckningsbollen
följer nationella och internationella standarder och släcker:
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Brandsläckare innehåller antingen flytande släckmedel eller släckmedel i pulverform. Flytande släckmedel
eller vatten används för att kyla ned bränder medan fasta släckmedel stoppar den kemiska reaktionen
(förbränningen) genom att skapa en barriär mellan syret och det brännbara ämnet.
Pulversläckare är det släckmedel med bäst mångsidiga släckkapacitet för brandklasserna A, B och C.

98%

A, B och C-klass bränder är de vanligast
förekommande brandtyperna och utgör
98 % av den totala andelen bränder.

Om
Släckningsbollen
Släckningsbollen är den första självutlösande brandsläckaren inom EU. Släckningsbollen innebär ett stort tekniskt genomslag som snabbt har
skapat sig en stark ställning på marknaden för brandskyddsprodukter de senaste åren.

Släckningsbollen erbjuder innovativa och tekniskt avancerade lösningar jämfört med traditionella
metoder. De problem och begränsningar som konventionella brandsläckare dragits med är
anledningen till att vi utvecklat släckningsbollen. Släckningsbollen innehåller samma kemiska
föreningar som vanliga brandsläckare och kan användas för att släcka klass A-bränder och för
kontroll av klass B- och C-bränder. Släckningsbollen är mycket enkel att använda och ger extra
skydd eftersom bollen utlöses automatiskt i närvaro av eld - ingen mänsklig aktivering krävs.
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8-10
kvadratmeter

3-10 sekunder efter att bollen kommit i kontakt med lågorna utlöser säkringen inuti bollen en
detonation. Bollen ”exploderar” omedelbart och kemiskt pulver sprids över ett 8-10 kvadratmeter stort område (vilket motsvarar en 2,5 kg standard-brandsläckare). Den kraftfulla
detonationen skjuter bort syret från branden och pulvret släcker branden.
Produkten är certifierad inom EU. Släckningsbollen har en hållbarhetstid på 5 år och kräver
varken underhåll eller utbildning för att kunna användas. När släckningsbollen utlöses, avger den
även en kraftig larmsignal på 120-140 dBA. Inga falsklarm kan inträffa eftersom bollen inte kan
självutlösas då det inte brinner. Den är miljövänlig och inte farlig för människor.

3-10
sekunder

Hur fungerar den ?

Kasta in bollen i elden! Efter 3-10 sekunder utlöses släckningsbollen automatiskt och pulvret sprids över elden för att släcka branden. Om en brand
bryter ut då ingen är närvarande kommer släckningsbollen att utlösas automatiskt vid kontakt med eld, och avge en kraftig larmsignal. Tack vare
denna funktion kan släckningsbollen placeras vid brandfarliga platser, t.ex. ovanför strömbrytare, i kök eller ovanför eluttag.

Användning ?
Aktiv användning

Passiv användning

Vid brand kastar du helt enkelt släckningsbollen rakt in i elden. Bollen

En av de stora fördelarna med släckningsbollen är att den utlöses

hamnar då i brandhärdens bas och utlöses efter 3-10 sekunder. Det krävs
ingen mekanisk aktivering, ingen utbildning eller speciella kunskaper.

automatiskt i kontakt med eld. Om den placeras i brandfarliga utrymmen

Släckningsbollen är 152 mm i diameter och väger 1,5 kg, och den är otroligt
enkel att använda.

och släcker omedelbart branden. Det bästa alternativet för passiv

(t.ex. i kök) utlöses den automatiskt när utlösningstemperaturen uppnåtts
användning av släckningsbollen är att placera ut den i brandfarliga
utrymmen. Släckningsbollen kan antingen placeras på en vägghylla eller
någon annan platt, lättåtkomlig och väl synlig yta. Rekommenderad
placering innefattar brandfarliga ställen som nära eluttag eller strömbrytare,
öppen spis, o.s.v.

Fördelar och egenskaper
släckningsboll
Släckningsbollen är den första självutlösande brandsläckaren som finns till försäljning inom EU. Tack vare att släckningsbollen är så effektiv och
otroligt enkel att använda innebär det ett stort tekniskt genomslag som håller på att förändra marknaden för brandskyddsprodukter.

Enkel att använda

Säkrare användning

Miljövänlig

Minimal utbildningskostnad, inga

Användaren behöver inte gå ända fram

Förorenar inte vår miljö.

säkerhetssprintar, inga rörliga eller

till brinnande lågor eller gaser.

mekaniska delar.

Elide
Fire
Ball

Kompakt och lätt

Inga falsklarm

Släckningsbollen är 152 mm i diameter och

Bollen utlöses inte då det inte

den väger 1,5 kg, vilket gör den lätt att hantera.

brinner.

Självutlösande
AUTO

Släckningsbollen utlöses automatiskt
vid brand oavsett mänsklig närvaro.

Underhållsfri
5
ÅR

Hållbarhetstiden för produkten är 5 år, och
det krävs inga kontroller eller underhåll.

Larmsignal

Mest skydd för pengarna

Släckningsbollen avger en larmsignal på

Som användare får du det mest säkra och

120-140 dBA vilket inte överskrider den

kostnadseffektiva skyddet under

tillåtna gränsen för brandvarnare.

produktens totala livslängd.

Ofarlig för människor
Den kraft som genereras när bollen
utlöses är inte skadlig för människor.

Installation
Släckningsbollen kan monteras på väggen eller helt enkelt placeras på en plan yta. Den kan placeras på en hylla, ett bord eller någon annan väl
synlig och lättåtkomlig yta. Rekommenderad placering innefattar brandfarliga utrymmen som kök, nära eluttag eller strömbrytare, öppen spis, m.fl.

Patent och certifikat
Släckningsbollen är den första självutlösande brandsläckaren som finns till försäljning inom EU. Släckningsbollen innebär
ett stort tekniskt genomslag och har snabbt uppnått en framträdande ställning på marknaden för brandskyddsprodukter
under de senaste åren.

Quality Certification

CE Certification

SIRIM Certification

SGS Certification

Människan
näst största upptäckt
är hur man
släcker bränder.
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