Bliv godt forberedt med
punktslukning

Forebyg skader
Punktslukning er en unik løsning, der slukker branden, før den
starter i selv lukkede og afskærmede områder. Anlægget
virker på under 10 sekunder, det skal ikke tilsluttes strøm og
bliver ikke påvirket af snavs, vind og vejr. Den eneste form for
vedligeholdelse er et årligt serviceeftersyn. Professionelle
anlægget installerer anlægget på din bedrift, og sikrer både
dyr, produktion og maskiner. Det er muligt at installere
anlægget i stort set alle typer af installationer – kun fantasien
sætter grænser for anvendelsen.

Dine fordele
Ved at installere punktslukning i fx motorrum i mejetærskere
og traktorer, el-skabe og generatorer, opnår du flere fordele:
• Brande slukkes på få sekunder, før de får fat og breder sig
• Anlægget har en høj levetid på op til 5 år og kræver kun
minimal service
• Ingen eller kun minimale skader på maskiner, efter
punktslukningen har været aktiveret

Hvordan virker det?
• Anlægget består af en brandslukker med en lukket
beholder med fx CO2, Novec 1230 eller Argonite. Typen af
slukningsmiddel afgøres af brugsstedet og bestemmes i
samarbejde med de professionelle montører.

• Slukkeren er forbundet med en branddetektorslange, der
brister ved ca. 110°. Slangen er under konstant tryk og virker
derfor uafhængig af andre tilslutninger. Slangen brister
kun, hvis der er brand.
• Punktslukning monteres med enten direkte eller indirekte
slukning:
• Ved direkte slukning virker selve detektorslangen også
som brandslukker
• Ved indirekte slukning aktiverer detektorslangen en
ventil, der via rørsystemer sender slukningsmiddel ud
gennem dyser og fylder hulrummet med slukningsmiddel og derved slukker branden

Punktslukning med Gjensidige
Gjensidige har en samarbejdsaftale med Dania Brandsikring
om installation af anlægget. Som kunde i Gjensidige kan du
derfor nemt og enkelt sikre din bedrift mod brand.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til dine fordele ved punktslukning, eller
ønsker du at benytte dig af tilbuddet, er du velkommen
til at kontakte os på 77 32 56 60 eller skrive til
landbrug@gjensidige.dk

Dania Brandteknik er specialiseret i udstyr og miljøvenlige produkter til brandslukning. Dania
Brandteknik blev etableret i 1995, og er den eneste forhandler af Firetrace til afskærmede enheder i
Danmark. I det tætte samarbejde med Firetrace’s udviklingsafdelinger i England og USA, har Dania
Brandteknik skabt sig et internationalt net af samarbejdspartnere med stor erfaring samt et indgående
kendskab til produkterne. Alle Firetrace produkter er certificeret miljøvenlige samt testet og godkendt af
alle relevante myndigheder.

