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Manuelt slokkeutstyr
Manuelt slokkeutstyr består av håndslokkere og brannslanger. De har til hensikt å kunne slokke en brann i en tidlig fase. Håndslokkere
kan inneholde, vann, skum, pulver, co2, wetchemical eller spesialslokkemidler. En risikoanalyse avgjør hvilket slokkemiddel som er mest
hensiktsmessig i det aktuelle området.
For å sikre at slokkeutstyret fungerer som forutsatt til enhver tid, er det krav til regelmessig egenkontroll og årlig kontroll utført av
kvalifisert personell.
Årlig kontroll i hht NS 3910 og NS EN 671-3 omfatter:

• Håndslokkere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vurdering om det er rett slokkemiddel i forhold til risiko
Kontroll av godkjenning
Kontroll av sikringsanordning
Kontroll av trykkindikator
Kontroll av slokkeren utvendig
Co2 slokkere veies
Kontroll av slange, trakt og dyse
Kontroll av etiketter
Kontroll av vedlikeholdsintervaller
Kontroll av stedsmerking og oppheng
Utarbeidelse av vedlikeholdsrapport

• Brannslanger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontroll av slangeskap
Kontroll av lekkasjer
Kontroll av kraner
Kontroll av stedsmerking
Kontroll av bruksanvisning
Kontroll av strålerør
Kontroll av evnt automatventil
Kontroll av lengde og plassering
Kontroll av vedlikeholdsintervaller/trykktesting
Utarbeidelse av vedlikeholdsrapport

Om Nokas Brannkonsult AS
Nokas Brannkonsult AS ble etablert i 1992 og har stor kompetanse og kapasitet innen brannteknisk rådgivning, kurs og opplæring,
montasje og kontroll av brannalarmanlegg, kontroll og service på slokkeutstyr og er godkjent i henhold til FG 750/760.
Nokas Brannkonsult AS har sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse (3) både for Prosjektering (PRO), Kontroll av Prosjektering (KPR).
Nokas Brannkonsult AS har erfaring fra alle typer bygg: kjøpesentre, hoteller, sykehjem, skoler, barnehager, kontorbygg mv.

Nokas Brannkonsult AS er sertifisert etter standardene ISO 9001-2015 og ISO 14001-2015.
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