
21
NOHA NORWAY AS • www.noha.no 

20
NOHA NORWAY AS • www.noha.no 

NOhA CUSTOM MADE
SPESIALPRODUKSjON

SLANGETYPE STRåLERøR

Strålerør i kompositt

Strålerør i messing 
For vanlig branntrommel

For brann-/ brukstrommel 

som også skal brukes til  

vedlikehold og spyling

NOHA slanger er EN694 godkjente brannslangetromler. Alle 
slanger kan brukes til både sjøvann og ferskvann. 

Valg av strålerør avgjøres av bruksområde for trommelen. 
Skal den være laget for bruk i nødsituasjoner, eller skal 
trommelen også brukes til generelt vedlikehold?

vENTIL

Velg	mellom	1”	manuell	og	1”automaltventil.	 
En automatventil er åpen etter maksimum to  
omdreininger av trommelen og sikrer øyeblikkelig 
vanntilførsel til strålerøret.

Svart slange

Light slange

Rød slange

Standard NOHA brannslange. 

Tekstilforsterket slange, som er  

enklere å dra av trommelen. 

Tilpasset bruk i varme land og miljøer.

vANLIGE DIMENSjONER På TROMMEL

Ø	x	A	(mm)

550 x 225

600 x 175

600 x 240

700 x 140

NOHA kan også levere tromler 

med større dimensjoner og  

lenger slangelengder.

Slange
Skap / Oppheng

Trommel

Strålerør

Ventil

Vi vet at ikke alle prosjekter kan ha 
standard løsninger. Med egen fabrikk 
og dedikerte, erfarne montører og 
produktdesignere er vi klare for å løse de 
utfordringer du og dine kunder måtte ha. 
Alt fra små modifikasjoner på standardpro-

MONTERING / OPPhENG

TILBEhøR

Montert på vegg

Leveres som standard 
med NOHA vegg- 
brakett. 

Montert på svingarm

NOHA svingarm kan 
leveres til oppheng av 
trommel på vegg, i skap,  
eller i nisje.

Montert på gulv

Trommel monteres ofte 
på gulv når den skal 
leveres med stor slange- 
dimensjon og lang 
slangelengde. 

Velg mellom ulike monteringsalternativer. 

En NOHA slangetrommel kan leveres med ulikt tilbehør for å dekke et enda bredere spekter av behov. Ta gjerne kontakt med din NOHA  
salgskontakt for å finne ut hvilket monteringsalteralternativ og tilbehør som oppfyller dine krav. 

Spesielt praktisk der 
trommel også skal brukes 
til generell rengjøring 
flere steder. 

Montert på vogn

Montert i skap*

NOHA skap som kan 
monteres venstre eller 
høyrehengslet. 

For montering av trommel 
frittstående. Kan også 
leveres i skap og ramme 
for montering på gulv. 

frittstående

Isolert oppvarmet

NOHA skap kan leveres 
isolert og oppvarmet 
til installasjon i kalde 
omgivelser

Skumtank

Skumtank kan monteres til 
trommel. NOHA kan også 
levere skap med eget rom til 
skumtank.

Rammer

Rammer til innfelling i 
vegg, eller rammer for 
frittstående tromler og 
skap.

*SKAP
NOHA brannskap for innfelling i eller montering på vegg. 
Slangetrommel monteres på dør som åpner 180°, eller på svingarm i skapet.

Hvit RAL 9010

Rød, RAL 3001

Grå, RAL 1234

Lys grå, RAL 123

Slipt stål finish

Valgri RAL ____

Overflate skap

795 x 795 x 110

795 x 795 x 180

695 x 695 x 160

600 x 1150 x 845

600 x 1150 x 845

Skapdimensjoner

Galvanisert stål

Rustfritt stål

Materiale skap

dukter til tromler designet helt etter egne 
spesifikasjoner. 

Med kort vei fra bestilling til produksjon 
til levering har du mulighet til å påvirke 
hvordan produktet kan bli. Du bestemmer 

materiale, funksjoner og montering, mens 
NOHA sørger for at kvaliteten er som 
avtalt og at brannslangetrommelen oppfyl-
ler de regler og standarder som gjelder. 
Ta kontakt med din salgskontakt for å se 
på mulighetene for NOHA Custom Made.


