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VIKTIG INFORMASJON !
- Vann må ikke benyttes ved brann i smult og/ eller frityr 
(oppvarmede oljer som antenner). Her benyttes grytelokk 
eller	brannteppe	for	å	kvele	brannen	og	kjelen	flyttes	
deretter bort fra varmekilden.

- Husbrannslanger skal kun benyttes til slokking av 
branntilløp og ingen andre formål. Dette for å unngå 
slitasje og skader som reduserer levetiden på 
brannsikringsutstyret.

- Husbrannslangen skal alltid være fast tilkoplet 
vannuttak via en kuleventil. 

- Hvis branntilløpet utvikler seg til en større brann er det 
viktig at du avslutter slokkingen i tide, varsler andre i 
bygningen og ringer brannvesenet - 110. Kom deg i 
sikkerhet så raskt som mulig og kontakt brannvesenet når 
de ankommer stedet.

- Sørg for at alle som bor i boenheten vet hvor husbrann-
slangen	befinner	seg,	og	hvordan	den	skal	brukes.

- Hvis du forlater boenheten ved brann, lukk døren bak 
deg, men ikke lås den. Brannvesenet vil bruke lengre tid 
på å redde / slokke hvis døren din er låst.

Bilder og tekst i denne publikasjon skal ikke gjengies, 
kopieres eller mangfoldiggjøres uten skriftlig samtykke fra 
BN Fire A/S i.h.t. lov om opphavsrett.
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Bruke RedBox

1.
Ta av lokket

2.
Grip pistolen

3.
Skru på vannet

Pakke sammen RedBox

1.
Åpne pistolen, 

kople fra slangen
Pistolen låses i åpen stilling ved å 

trekke tilbake bøylen.

2.
Klem vannet ut fra 
midten av slangen, 
legg den i kassetten

3.
Ta på lokket, kople til 

vannuttaket

Tips!
Du regulerer spredningen av vannet med hvor hardt du trykker inn 

pistolen. Jo bedre spredning, jo raskere kjøler og slokker du 
gjenstanden	som	brenner.	Sikt	på	bunnen	av	flammene.

Tips!

Jo mer grundig du klemmer ut vannet, jo bedre plass blir det i kassetten.
Brannslangen tåler å bli oppbevart fuktig.
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Montering av RedBox
VIKTIG !

- Husbrannslangen MÅ koples til KALDT vann

 - Vanntilkopling skal ha en kuleventil hvor husbrannslangen er fast montert

- HELE husbrannslangen skal frigjøres fra kassetten ved bruk.

- Vannuttak (kuleventil) skal monteres slik at det ”peker” rett ut av 
   skapet i den retningen slangen skal brukes.

   Slik:                                       Ikke slik:

-	Dersom	det	ikke	finnes	dedikert	kulevetil	til	husbrannslangen,	må		
   dette monteres av en autorisert rørlegger.

- Kassetten monteres horisontalt med håndtaket pekende ut av skapet:

  Slik:                                         Ikke slik:

RedBox husbrannslange består av tre deler :
Innerkassett - slange m/pistol - lokk

1.

Fest	innerkassetten	med	fire	skruer.	
Ved	membran,	fliser	el.l.	lim	fast	

innerkassetten.

3.

Hekt lokket på i bakkant først og dytt 
den på innerkasetten.

4.

Fest slangen til kuleventilen.

Montering av RedBox

2.

Legg inn slangen og før enden av 
slangen utenpå innerkassetten i 

bakkant.
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Spesifikasjoner

Lengde: 35cm
Bredde: 24cm
Dybde: 4cm

Slangens diameter: 15mm
Slangens veggtykkelse: 0,5mm

Vannforbruk: ca. 5 liter pr. minutt

Slangen er laget av polyester
Kassett er laget av ABS-plast

Overganger og tilkoplinger er laget av messing
Pakninger er spesiallaget med krav til trykktester

Godkjenning:
Pr.Januar 2019 er det bekreftet av DSB 

(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), Fagavdelingen at 
husbrannslangen tilfredstiller brannforskriftenes krav til slokkeutstyr 
for	bolig.	Det	finnes	ingen	spesifikke	normer	for	godkjenning	av	

husbrannslanger hverken i Norge eller i Europa. 

Husbrannslangen er funksjonstestet av Det Norske Veritas.

Produsent: BN Fire A/S, Asker, Norge
Hjemmeside: www.bnfire.no

Nettbutikk: www.husbrannslange.no
Facebook: www.facebook.com/husbrannslange


