
 

 
 

 
 

Team Safetys Släcksystem 
 
 
 

 Släcksystem- Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara olyckor som kan 

drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt 

utrymme kan det få mycket stora konsekvenser och långa stillestånd som följd. Brand i en 

fritös, grill, stekbord eller annan köksutrustning är alltid farlig. Den kan spridas otroligt 

snabbt i de stora mängder fett och olja som lagrats i filter, kåpor och ventilationskanaler. 

Risken är stor för totalbrand. Går utrymningsvägen via köket? Då krävs släcksystem för 

nyproduktion. 

 

För befintliga anläggningar gäller kravet vid större ombyggnationer. Vi säljer och ser till 

att installationen av detta sker på bästa möjliga sätt. Man skyddar varma ytor och till/från 

luft kanaler. Fast monterade släcksystem används ofta där det bedöms att risken för en 

brand är så stor att en handbrandsläckare eller en brandpost inte räcker till. Det här gäller 

också utrymmen där det inte finns någon som i tid kan upptäcka en brand eller i utrymmen 

som är svåra att komma åt. 

 

Olika slags skydd 

Team Safetys släcksystem finns som både punkt- och rumsskydd. Punktskydd innebär skydd 

av begränsade ytor eller volymer som exempelvis maskiner, avskilda processer och mindre 

motorrum, exempelvis i fordon. Rumsskydd innebär att en hel rumsvolym skyddas. Det kan 

gälla till exempel kontrollrum, datorrum och maskinrum i fartyg. 

 

 

 



Utformning och funktion 

Våra fast monterade släcksystem består normalt av trycksatta behållare med släckmedel 

som släpps ut i det skyddade utrymmet via rör och munstycken när en utlösningsventil 

öppnas. Släcksystemen kan aktiveras manuellt och/eller automatiskt med olika detektorer. 

Aktiveringen sker mekaniskt, pneumatiskt eller elektriskt. Några exempel är wirehandtag, 

utlösningsknapp och signal från brandlarmsanläggning. 

Team Safety erbjuder fast monterade släcksystem av olika typer och släckmedel, där 

storleken anpassas individuellt till kundens behov. För utlösning kan brand detekteras med 

rök-, värme- eller IR-detektorer. Släcksystemen kan kopplas till brand- och utrymningslarm. 

 

När det ställs krav 

I många fall ställer försäkringsbolagen krav på att ett fast monterat släcksystem ska 

installeras. Man har då krav, inte bara på släcksystemet, utan även på den som installerar 

och underhåller systemet. 

Team Safetys leverantörer har certifikat som bekräftar att de är behöriga att utföra både 

installation och underhåll på släcksystem där försäkringsbolag ställer krav. Vi är certifierade 

för: 

• Klass A – Inerta gaser Typ Inergen IG 55 Argonit 

• Klass B – Halotron 

• Klass C – Novec 

• Klass D – Koldioxid 

Vi arbetar med Kontroll- och aktiveringssystem: Typ 1, 2 och 3. 

 

 
 
 
Vill du veta mer? Välkommen att kontakta. E-mail: info@teamsafety.se 
Följ oss gärna på facebook genom att ”gilla” vår sida:  
https://www.facebook.com/www.teamsafety.se 
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