Betjeningsvejledning og overensstemmelseserklæring i henhold til Trykudstyrsdirektivet
97/23/EEC (PED)
Sikkerhedsregler
Læs venligst denne brugsanvisning grundigt igennem før montering / brug af ildslukkeren. Giv venligst
denne information videre til andre brugere af denne brandslukker.


Hvis det er muligt bør alle potentielle brugere af ildslukkeren instrueres i den korrekte anvendelse af
brandslukkere og være opmærksomme på de risiko, der er involveret i tilfælde af misbrug. Småbørn
bør holdes uden for rækkevidde af ildslukkere.



Sørg for at bruge ildslukkeren i overensstemmelse med dets formål og som vist på skiltet med
piktogrammer.



Hold en afstand på mindst 1 meter når en persons brændende tøj skal slukkes.



Få kun brandslukkeret åbnet eller repareret af specialister (eller af særligt uddannet personale,
brandslukker fabrikanten og / eller af ansatte i autoriserede værksteder). For vedligeholdelse og
reparation bør du læse fabrikantens "Vedligeholdelse Instruktion", der både er gyldig og anvendes.



Brug kun slukningsmidler, drivmidler eller reservedele, som er i overensstemmelse med det
godkendte materiale.



Beholderen kan risikere at være under pres. Derfor bør man sikre at der ikke bliver gjort nogen
forsøg på at udøve misbrug eller forsøg på at åbne ildslukkeren med magt.



Beskadiget eller ødelagte ventiler må kun repareres af eksperter.



Forsøg aldrig at bruge svejsning eller lignende arbejde til at ombygge brandslukkeren.



Hold ildslukkeren ren og brug aldrig ætsende rengøringsmiddel til at rengøre den med.



Brug aldrig beholderen til andre formål end hos en brandslukker.



Udsæt aldrig ildslukkeren for direkte solstråling eller kraftig varme.



Defekte ildslukkere skal sendes tilbage til producenten ellers kræver det en bekræftet bortskaffelses
entreprenør til bortskaffelse af den defekte ildslukker.



Monter ildslukkere designet til brug i køretøjer i deres passende parentes, så de ikke kan beskadiges
ved vibrationer eller køretøjs manøvrer eller endda falde ud af deres beslag.



Giv aldrig ildslukkere over til tredjeparter uden de relaterede anvisninger.



Ildslukkere skal periodisk til eftersyn af en autoriseret ekspert i overensstemmelse med de gældende
lovkrav.



Levetiden for ildslukkere og dets komponenter er højst 20 år til normalt brug.



Levetiden vil afhænge af miljø og den vedligeholdes, der anvendes. I særlige tilfælde eller forkerte
forhold vil en væsentlig kortere levetid forventes. Levetiden starter fra den dag,
fremstillingsvirksomheden producerede brandslukkeren. (Se datoen for den endelige inspektion eller
cylinder mærkning).

Teknisk data om design af det trykbærende udstyrs indeholdende emner
Funktion interval (minimum / maksimum temperatur TS):
Maksimalt tilladt tryk PS:
Vekslende trykskifte mellem og 18,5 bar:

-30◦ C til +60◦ C
18,5 bar
Max 500 belastning ændringer

Disse værdier er de maksimale tekniske data i forbindelse med trykbærende udstyr samt indeholdende
elementer.
Teknisk data om inklusiv brug af ildslukkere med slukningsmiddel (Bruger data)
Temperaturområde (i henhold til slukningsmidlet): Se mærkat
Alle ildslukkerens specifikke data på mærkatet, som fx temperaturområde, mængden af slukningsmiddel,
typer af slukningsmidlet og drivmidler, betjeningsvejledning, brandklasse, faren og service instruktioner
o.lign., skal opbevares.
EF-certifikat som omhandlet i artikel 3 (2) Den Europæiske Trykudstyrsdirektiv 97/23/EEC
FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH
Martin-Ebell-Strasse 4
D-16.816 Neuruppin
Certificerer at de produkter
Brandslukkere
Type:
er i overensstemmelse med:

Opbevaret under tryk som vand, skum og tør-pulver
brandslukkere (for detaljerede typebetegnelse se navnepladen)
Lagret tryk brandslukker

- Trykudstyrsdirektivet
97/EEC
- Europæisk standard
DIN EN 3
- De generelle anerkendte regler for teknik (Sound Engineering Practice)
- EF-Ecamination Certifikat til montage, som akkrediteret laboratorium TÜV Süddeutschland, D-68.167
Mannheim. (CE0036)
Certifikat nr.: FDB-MAN 00/01/7249381-001/Rev. 2
Overensstemmelses vurdering af procedure for det trykbærende udstyr er baseret på modul B + C1.
Produceduren for beholderen er baseret på modul B + C1 eller H til EU-direktivet 97/23/EEC (bilag III).
Overensstemmelses vurderingen for proceduren af lukninger og hoveder er baseret på modul A eller, hvis
gældende, om modulopbygget B + D, B + C1 eller H i Direktiv 97/23/EEC (bilag III) og / eller artikel 3 (3) af
Direktiv 97/23/EEC.
Manometre eller tryk indikatorer, komplette slanger og / eller dyser, der kan være installeret og alle andre
tryk samt tilhørende udstyr ikke er nævnt ovenfor, er underlagt bestemmelserne i artikel 3 (3) i Direktiv
97/23/EEC.
Som tegn på overensstemmelse af ildslukkeren viser CE-mærket og identifikation af det bemyndigede organ
(CE0036).
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