
Utläggning av slang

Brandcheferna Fiversätraön 16-06-21

Utrustningsdelar

Grov, för 
matning till 
förgrening
25 m

Tunn, för matning 
till munstycken
7,5 och 25 m

Sugslang till pump

Sjö-ände
med back-
ventil

Pump-ände
med koppling

med sätesventiler
(kranar)
s.k. kyrka

med kulventiler

Munstycken
för tunn 
slang

Variabel stråle Smal stråle

Dimmunstycke Dimmunstycke

Nyckel för sugslangs-
koppling

Övergång från 
grov till tunn 
slang

Kärran vid sjön:
• Pump
• Sugslang
• Grov slang
• Vattenkanna

Matning, grov slang

Matning, grov slang

Vidarekoppling, grov slang 2 st

Anslutning för 
tunn slang

Anslutning 
för tunn 
slang

Slangar

Förgreningar

Tillbehör

För start och drift av pump: se särskild 
instruktion från DAFO och handbok

           
 

Instruktion Fiversätra Brandspruta 
 

CENTRIFUGALPUMP SANMIT HT 112  

 Dokument Sanmit_HT_112....instruktion 

Dafo Brand AB  |  Box 683  |  135 26 Tyresö  |  Tel 08-506 405 00  |  Fax 08-506 405 29  |  www.dafo.se rätt skydd mot brand 

1. Fyll pumphuset med vatten 

 
 
Fyll även sugslangen med vatten innan den 
ansluts 

2. Öppna bensinkranen 
    (skjut spaken mot bensintanken) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Ställ chokereglaget i läge choke 
    (skjut spaken ifrån bensintanken) 

 
 

4. Ställ gasreglaget i läge halvgas 
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Utgående (trycksida)

Ingående (sugsida)

Påfyllning av vatten 
till pumphus

Sugslangens koppling 
monteras med nyckel 

Grov slang

Sugslang. Vattenfyllning av 
sugslangen, innan montage, 
kan underlätta uppstart av 
pumpning.

Grova slangar placeras med 
25 m mellanrum längs den 
planerade sträckningen

Förgerning place-
ras högst 25 m från 
släckningsområdet

”Kyrkorna” medger vidarekoppling 
till ytterligare förgreningar

Tunn slang närmast 
brandhärden

Tunn slang närmast 
brandhärden

Ventil till anslutning 
utan slang ska vara 
stängd

Anslutningar
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Spärr

Låsklack

Urtag

Passa in låsklack i urtag i motstående koppling. 
Gäller även på pumpens trycksida.

Hopkoppling av grov slang

Hopkoppling av tunn slang och förgrening

Gummipackning

Klo

Vrid kopplingen medurs tills klorna låser.
Vridningen kan underlättas om gummipackningen fuktas.

Vrid tills spärrarna låser.Vridningen kan underlättas 
om spärrarana samtidigt trycks in.


