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Det finns en risk för fel på tryckladdade pulversläckare tillverkade 2007
och fram till oktober 2008. Felet innebär att ventilspindeln sitter fast och
inte kan tryckas ner med avtryckaren. Ventilen kan då inte öppnas och
släckaren är obrukbar. Felet har upptäckts på ett mycket litet antal
släckare men samtliga släckare tillverkade under aktuell period ska
kontrolleras.
Tillämpning och allmän information
Felet kan uppstå på pulverbrandsläckare
tillverkade 2007 och fram till och med oktober
2008. Följande modeller berörs:
Dafo typ

PD
PD
PD
PD
PD
PD

4 GX
6G
6 GX
9G
12 GA
12 G

Primex typ PD 6 G
PD 12GA
Samtliga släckare tillverkade i denna period
ska kontrolleras. Kontrollen ska ske vid nästa
årliga kontroll.
Släckarens ålder farmgår av stämpling i
behållare eller screentryck med uppgift om
fabrikskontroll
Vid kontrollen mäts hur stor del av
ventilspindeln som sticker upp ovanför
ventilhuset. Om den sticker upp för mycket
ska avtryckaren bytas.
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! OBSERVERA !
Avtryckaren ska bytas till ny modell med
separat artikelnummer.
Den känns igen på att den har en tvådelad
nedbuktning för spindeln
Efter kontroll och ev åtgärd ska avtryckaren
märkas med röd dekal så att det tydligt
framgår att kontrollen har skett.
Verktyg och reservdelar
Mätverktyg ...........15-9120-50
Avtryckare röd ......14-1002-38
Avtryckare rostfri ..14-1002-39
Klisterdekal ..........15-9201-95
Säkring ................15-9201-50
Verktyg och delar tillhandahålls gratis till
servicelämnare.
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Kontroll och utbyte av avtryckare

1. Dra ur säkerhetssprinten

2. För in mätverktyget
för att mäta ventilspindelns höjd

3. Placera verktyget över
ventilspindeln

Inget glapp = OK

Glapp = Inte OK

Vid byte av handtag:

4. Kontrollera mellanrum mellan avtryckare och ventil.
Om det är glapp mellan verktyg och ventilhus ska avtryckaren bytas

5. Slå ur fjäderpinnen med dorn
och hammare

6. Montera fast den nya avtryckaren

8. Plombera

7. Montera säkringssprint

9. Fäst kontrollmärke på bärhandtagets
insida
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