
Presto Brandpost LB3
För begränsning av brand i litiumjonbatterier

Vårt breda produktsortiment är en del av Presto Fire Risk ManagementTM. Läs mer på presto.se/frm

Litiumjonbatterier är förenade med en speciell form 
av brandrisk i och med batteriets stora innehåll på 
energi. Det krävs därför rikligt med släckmedel för 
att uppnå tillräcklig kylning vid brand.

Presto Brandpost LB3 är ett brandpostskåp med 
centrumslangsrulle med extra skåp för skumvätska. 
Montage är utanpåliggande med STABILO®-slang.  
Brandposten är utrustad med ett egenutvecklat 
strålmunstycke som fördelar släckmedlet med en bred 
skyddande strålbild och små vattendroppar för 
maximal kyleffekt. Tillhörande injektor fördelar 
skumvätskan från en behållare placerad i 
brandpostskåpet. 
Säkerställ att rörsystem är ordentligt renspolade innan 
installation, detta för att undvika igensättning av 
injektor. 

Brandpost för 
brand i större 

enheter

• Minimum 6 bar tryck
vid kulventil krävs

• Flöde vid 6 bar, 75 l/min med
<1% skuminblandning

• Kastlängd, vid 6 bar, > 6 meter

• Utrymme för 2 x 25 liters
skumdunkar

Presto LB3 kan levereras i standard utförande, rostfritt 
utförande och rostfritt syrafast utförande. 

Vattenförande delar i mässing

Skåp i RAL 3020, röd

30m slang för bra räckvidd

Gul slang för ökad visibilitet

Kastlängd, vid 6 bar, > 6 meter

Vikt slang 1" = 0,15kg/m

Temperaturområde slang -30ºC till 80ºC

Max arbetstryck slang 3,0 MPa, sprängtryck 8,0 MPa 

STABILO®-slang. Godkänd enligt EN694

• Tömningstid för 25 liter
tillsats (vid 6 bar tryck)
är ca 25min

• Brandpost LB3 levereras
exklusive skumvätska.
Skumvätska, art 108452



Utbildningar

Utbildningar är en del av Presto Fire Risk ManagementTM. Läs mer på presto.se/frm

 Grundläggande brandskydd

 Praktisk övning handbrandsläckare

 Brandfarliga arbeten

 Egenkontrollant

 Brandskyddsansvarig

 Utrymningsövning

 Brandfarlig vara föreståndare

Du vet väl att Presto erbjuder de flesta 
utbildningar inom brand och risk? 

 Första hjälpen

 Hjärt- och lungräddning

 Barn HLR

 Säkra lyft enligt ISO

 Truckutbildning

 Byggnadsställning, allmän

 Hjullastare

 Tornkran

 ADR Farligt Gods

 Arbete på väg

 YKB Yrkesförarkompetensbevis

 Fallskydd

 Bättre arbetsmiljö BAM

 ESA 17 Instruerad

Varje timme utbryter brand på företag runt om i Sverige. Men olyckor kan förhindras. Genom kunskap och träning 
skapar vi säkrare arbetsplatser. Skulle olyckan ändå vara framme gäller det att agera snabbt och på rätt sätt. 

Presto erbjuder utbildningar inom brandsäkerhet, första hjälpen, arbetsmiljö, maskiner och lyftanorningar, 
trafiksäkerhet och transport och fallskydd. Hör av dig så berättar vi mer.

Exempel på utbildningar:




