PRODUKTKATALOG

Brandposter

och Brandsäkerhetsutrustning

Norsk pålitlighet sedan 1924
NOHA NORWAY AS startade i Stavanger 1924 och började med produktion
av brandposter i skåp tidigt 50-tal. Vi har sedan dess fokuserat på att utveckla
lösningar som täcker alla behov inom brandsäkerhet, både för företags- och privatmarknaden. Vi är stolta att kunna erbjuda det du behöver för brandsäkerhet.
Och inte minst: Kunskap finns för att hitta trygga och smarta lösningar för olika
typer av brandsäkerhet, tillpassat till dina behov. Trygga och smarta lösningar
hittar vi tillsammans.

Standardlösning eller CUSTOM MADE
NOHA har ett brett urval av standardlösningar med de bästa leveransvillkoren,
som du hittar på lager hos oss och våra samarbetspartners. Men vi vet att standardlösningar inte passar alla projekt. Med egen fabrik och erfarna montörer och
produktutvecklare kan vi lösa de utmaningar du har. Allt från små förändringar på
standardprodukter till brandposter designade helt för dina behov.
Med kort väg från beställning till produktion och leverans har du möjlighet att
påverka hur din produkt ska se ut. Du bestämmer material, funktioner och montering medans NOHA ser till att kvaliteten är hög och att din brandpost uppfyller de
regler som gäller.

Kvalitet och miljö
Vi kompromissar aldrig när det gäller kvalitet. NOHA NORWAY AS är ISO 9001
cerificerade. Våra produkter ligger i framkant när det gäller design och material.
Som medlem i Grön Punkt och RENAS gör NOHA ett aktivt val för en bättre miljö,
bl. a. genom insamling av emballage, elektriska och elektroniska komponenter.

Dovre
Sertifisering AS
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Modell 3

Brandpost i skåp

NOHA MODELL 3 är CE-MÄRKTA Enligt NS-EN671-1
Och Kommer med:
• Slangrulle med sidor lackerade RAL 3001 röd
• 1” manuell ventil
• NOHA kopplingssystem på slangrulle

Brandpost i skåp är ett effektivt redskap mot brand. Brandposten är monterad
på dörren och gör det möjligt att dra ut slangen i allla riktningar. En kulventil
och strålrör gör det enkelt att använda.

• NOHA justerbart strålrör för stängd/spridd/sluten stråle
• NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar
• NOHA anslutningsslang
• Centrala delar i avzinkningsfri mässing/ komposit.

Vatten som släckmedel ger obegränsad tillgång och små miljökonsekvenser.

• Högerhängt skåp, som kan vändas och installeras vänsterhängt

Brandposten är skyddad i skåp som ger lång livslängd.

• NOHA dörrlås

Brandposten är monterad på dörren, enkel attt montera av och på. Ett helt
skåp ger låg vikt och en person kan lätt montera den på väggen. Det finns
flera möjliga ingångar för vatten. Färdiga hål för upphängning gör

• Förberett för anslutning av vatten Ø35 mm på 3 sidor
• Skåp lackerad RAL 9010 vit glans 15
• Dörrskylt enl. EU-direktiv 92/58/EØF
• NOHA monteringsanvisning

monteringen snabbare.

Tekniska detaljer

Modell

Slanglängd i meter
19 mm

25 mm

Dimension i mm

NOHA nummer

RSK nummer

WxHxD

3

25

795 x 795 x 110

555 039

422 72 65

3

30

795 x 795 x 110

555 040

422 73 73

3

25

795 x 795 x 180

555 045

422 73 74

3

30

795 x 795 x 180

555 046

422 73 75

Arbetstryckk:

12 bar

Testtryck: 		

18 bar

Temperatur:

0 - 40° C

Släckmedel:

Vatten

dokumentaTION
Installationsmanual och
FDV dokumentation hittar du
i RSK databasen

installationsvideo
På YouTube hittar du en video där
NOHA visar hur man installerar en

Användningsområden

modell 3. Sök på NOHA NORWAY.

NOHA brandpost i skåp smälter in i de flesta innemiljöer. Smalt skåp tar inte så mycket plats. Skåp som fälls in i väggen syns

https://www.youtube.com/watch?v=7XUiTvS2mQk

knappt samtidigt som brandberedskapen finns där. Infällda skåp passar därför bra i miljöer med stränga krav på plats som hotell,
sjukhus och skolor.

Monteringstips

Andra storlekar?

Ska skåpet fällas in i vägg?
Täckram til skåp.

För andra storlekar eller specifikationer se

RSK 422 98 32

sidan 18 och 19 den här katalogen,
eller kontakta support@noha.no

För enkel montering ta ut

Öppna kartongen med dörren nedåt,

Fäst brandposten på skåpdörren,

brandposten ur skåpet innan du

lyft av brandposten från dörren som

efter att skåpet monterats på

monterar skåpet på vägg.

ligger längs med golvet

vägg.

(Illustrasjonsfoto.

Skåpet levereras med fast bakvägg.)
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Modell 1

NOHA MODELL 1 är CE-MÄRKTA Enligt NS-EN671-1
Och Kommer med:

Brandpost

• Slangrulle med sidor lackerade RAL 3001 röd glans 15
• 1” manuell ventil
• NOHA kopplingssystem på slangrulle
• NOHA justerbart strålrör för stängd/spridd/sluten stråle
• NOHA svart specialslang enligt EN694 för brandslangar
Brandpost är ett effektivt redskap mot brand.

• Väggfäste för montering på vägg

Kulventil, strålrör och obegränsad tillgång till släckmedlet vatten. Vattengenomföring genom centernavet ger dig säker tillgång till vatten från första
till sista metern av slangen. Du kan reagera fortare och säkrare i en kritisk
situation.

• Slangstyrning för utdragning i alla riktningar
• Centrala delar i avzinkningsfri mässing och komposit
• Justerbar broms
• Medurs rotation

Enkel montering med väggfäste som håller brandposten på plats. Inlopp kan

• NOHA monteringsanvisning

justeras för att passa den sida där vattnet kommer in. Leveras med
slangstyrningsfäste som gör att du kan dra ut slangen i olika riktningar.
Brandpost är ett kostnadseffektivt och tryggt verktyg för att säkra liv.

Tekniska detaljer

Modell

Slanglängd i meter
19 mm

25 mm

Dimension i mm

NOHA nummer

RSK nummer

ØxA

1

25

600 x 175

555 002

422 96 64

1

30

600 x 175

555 003

422 96 65

1

25

600 x 240

555 005

422 96 66

1

30

600 x 240

555 006

422 96 67

Arbetstryckk:

12 bar

Testtryck: 		

18 bar

Temperatur:

0 - 40° C

Släckmedel:

Vatten

dokumentation
Installationsmanual och
FDV dokumentation hittar du
i RSK databasen

installastionsvideo
På YouTube hittar du en video där
NOHA visar hur man installerar en
Modell 1. Sök på NOHA NORWAY.
Användningsområden

https://www.youtube.com/watch?v=o6pWj4SNMJY

Den röda brandposten passar in i alla miljöer och fungerar bra i lokaler med hög aktivitet eller begränsad belysning. NOHA Modell 1 passar
bra i öppna lokaler som verkstad och lager och kan monteras på smala väggar:

Monteringstips

Andra storlekar?

Kom ihåg strålrörsskåp

För andra storlekar eller specifikationer se

Strålrörsskåpet kommer med möjlighet

sidan 18 och 19 den här katalogen,

att plombera dörren. RSK: 422 98 38

Med NOHA väggfäste och inlopp

Montera slangstyrningsfäste så att

kan du koppla in röret från

strålröret kan dras i olika riktningar.

alla sidor.

eller kontakta support@noha.no
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Modell 1A

Brandpost med
automatventil

NOHA MODELL 1A är CE-MÄRKTA Enligt NS-EN671-1
Och Kommer med:
• Slangrulle med sidor lackerade RAL 3001 röd
• Integrerad NOHA automatventil
• NOHA kopplingssystem på slangrulle
• NOHA justerbart strålrör för stängd/spridd/sluten stråle
• NOHA svart specialslang enligt EN694 för brandslangar

Brandpost är ett effektivt redskap mot brand.
Automatventilen öppnas när du drar ut slangen. Högst vattenmängd uppnås

• Väggfäste för montering på vägg

efter maximalt 2 varv. Strålrör och automatventil ger obegränsad tillgång till

• Slangstyrning för utdragning i alla riktningar

släckmedlet, vatten. Det gör det möjligt att reagera snabbt och säkert i en

• Centrala delar i avzinkningsfri mässing och komposit

kritisk situation.

• Justerbar broms

Enkel montering med väggfäste som håller brandposten på plats. Inlopp kan
justeras för att passa den sida där vattnet kommer in.

• Medurs rotation
• NOHA monteringsanvisning

Leveras med slangstyrningsfäste som gör att du kan dra ut slangen i olika riktningar.
NOHA rekommenderar ett strålrörsskåp för att skydda strålröret. Brandpost är ett
kostnadseffektivt och tryggt verktyg för att säkra liv.

Tekniska detaljer

Modell

Slanglängd i meter
19 mm

1A

Dimension i mm

RSK nummer

600 x 175

555 009

422 96 69

600 x 240

555 012

422 69 85

12 bar

Testtryck: 		

18 bar

Temperatur:

0 - 40° C

Släckmedel:

Vatten

dokumentaTION
IInstallationsmanual och
FDV dokumentation hittar du
i RSK databasen

ØxA

25 mm

30

1A

NOHA nummer

Arbetstryckk:

30

installasjonsvideo
På YouTube hittar du en video där
NOHA visar hur man installerar en
Modell 1. Sök på NOHA NORWAY.

Användningsområden

https://www.youtube.com/watch?v=o6pWj4SNMJY

Slang med automatventil kan monteras högt på väggen. Det är den perfekta lösningen för lager och butiker eftersom den inte tar upp någon
yta som ska användas till annat. Dessutom kan den inte bli påkörd av truckar. Den röda brandposten passar in i alla miljöer. I lokaler med hög
aktivitet eller begränsad belysning är en röd brandpost alltid synlig.

Monteringstips

Kom ihåg strålrörsskåp

Andra storlekar?
För andra storlekar eller specifikationer se

Strålrörsskåpet skyddar strålröret på platser

sidan 18 och 19 den här katalogen,

där brandpost med automatventil monteras

Med NOHA väggfäste och inlopp

Vid montering av brandpost högt upp

kan du koppla in röret från

på väggen ska slangföringen vara i

alla sidor.

arbetshöjd.

NOHA strålrörsskåp
(säljes separat) bör installeras
30-40 cm under slangföringen.

eller kontakta support@noha.no

högt på väggen. RSK: 422 98 38
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110 Röd

Modell 100 & 110

Modell 100SW & 110SW

Slangrulle

Slangrulle
med svängarm

NOHA Slangrulle för montering på vägg. Modell 110 kommer i rostfritt

NOHA Slangrulle med svängarm. Modell 110 kommer i rostfritt stål,

stål, och är även för korrosiv miljö.

och är även för korrosiv miljö. Slangrullen är tillverkad för dagligt bruk.
Strålröret kan leveraras med olika kopplingar för att lätt bytas vid behov.

Slangrullen är tillverkad för dagligt bruk. För spolnings- och

110SW Röd

underhållsarbete i industri, parker, idrottsanläggningar mm.

Slangrullen är tillverkad för dagligt bruk. För spolnings- och
underhållsarbete i industri, parker, idrottsanläggningar mm.

Slangrulle i rött utförande är godkänd som brandpost.
Slangrulle i rött utförande är godkänd som brandpost.

100 Grön

100SW Grön

Modell		Slanglängd i meter
19 mm
110 Röd

25 mm

NOHA nummer

RSK nummer

Modell		Slanglängd i meter
19 mm		

ØxA

30			

110SW Röd

30

25 mm

WxHxD

30

675 x 660 x 235

155 611 - 001

		

675 x 660 x 235

155 271

422 97 02

675 x 660 x 235

155 272

422 97 04

30

600 x 250

155 605 - 002

600 x 190

155 177

422 96 98

100SW Grön

30

600 x 250

155 276

422 97 00

100SW Grön		

30

110SW Röd		

NOHA MODELL 100 & 110 kommer MED:

NOHA MODELL 100SW & 110SW KOMMER MED:

• 100: Slangrulle med sidor i stål lackerade RAL 6024 grön

• 100SW: Slangrulle med sidor i stål lackerade RAL 6024 grön

• 110: Slangrulle med sidor i rostfritt stål lackerade RAL 3001 röd

• 110SW: Slangrulle med sidor i rostfritt stål lackerade RAL 3001 röd

• NOHA kopplingssystem på slangrulle

• NOHA kopplingssystem på slangrulle

• NOHA strålrör med mässingspindel,

• NOHA strålrör med mässingspindel,

justerbar för stängd/spridd/sluten stråle

RSK nummer

155 610 - 001

30			
30

NOHA nummer

675 x 660 x 235

155 604 - 002

100 Grön		

Dimension i mm

		

600 x 190

110 Röd		
100 Grön

Dimension i mm

justerbar för stängd/spridd/sluten stråle

• 1” manuell ventil

• 1” manuell ventil

• NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar

• NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar

• Väggfäste för montering på vägg

Tekniska detaljer

• Slangstyrning för utdragning i alla riktningar

• NOHA svängarm, högerhängd, vattenfylld

Tekniska detaljer

• Centrala delar i avzinkningsfri mässing

• Centrala delar i avzinkningsfri mässing

Arbetstryckk:

12 bar

• Justerbar broms

Arbetstryckk:

12 bar

• Justerbar broms

Testtryck: 		

18 bar

• NOHA monteringsanvisning

Testtryck: 		

18 bar

• Medurs rotation

Temperatur:

0 - 40° C

Temperatur:

0 - 40° C

• NOHA monteringsanvisning

Släckmedel:

Vatten

Släckmedel:

Vatten
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Modell 20

Modell 32

Brandpost i isolerat
skåp - utomhus

Brandpost i isolerat
skåp - inomhus

NOHA Brandpost i värmeisolerat skåp med element för montering på

NOHA Brandpost i isolerat och uppvärmt skåp för innfällning i vägg

vägg utomhus eller i korrosiva miljöer

eller montering på vägg i kalla utrymmen.

Slangrulle monterad på en arm som svänger 180°. Kan lätt tas ut ur

Slangrulle monterad på en arm som svänger 180°. Kan lätt tas ut ur

skåpet och montering kan utföras av en p
 erson. Skåpet är tillverkat av

skåpet och montering kan utföras av en p
 erson. Skåpet är isolerat och

rostfritt stål och är isolerat och uppvärmt med termostatstyrt värmeele-

uppvärmt med termostatstyrt värmeelement. Det tål temperaturer ned til

ment. Det tål temperaturer ned til –35°C (uppmätt vid vindstilla) utan att

–35°C (uppmätt vid vindstilla) utan att vattnet fryser.

vattnet fryser.
För rum där temperaturen kan vara under 0°C. Ej lämplig för installation i korrosiv miljö eller utomhus. Parkeringshus betraktas som korrosivt

För bruk utomhus och i korrosiv miljö såsom parkeringshus.

område.

Modell		Slanglängd i meter
19 mm		
20
20

30

Dimension i mm

RSK nummer

795 x 795 x 310

560 096

422 97 18

32

795 x 795 x 310

560 099

422 97 20

32

25 mm

19 mm		

WxHxD

		

		

Modell		Slanglängd i meter		

NOHA nummer

30

30

Dimension i mm

25 mm

RSK nummer

795 x 795 x 265

560 114

422 97 22

795 x 795 x 265

560 117

422 98 12

WxHxD

		

		

NOHA nummer

30

NOHA modell 20 är CE-MÄRKTA Enligt NS-EN671-1 Och kommer med:

NOHA modell 32 är CE-MÄRKTA Enligt NS-EN671-1 Och kommer med:

• Slangrulle med sidor lackerade RAL 3001 röd

• Slangrulle med sidor lackerade RAL 3001 röd

• 1” manuell ventil

• 1” manuell ventil

• NOHA kopplingssystem på slangrulle

• NOHA kopplingssystem på slangrulle

• NOHA justerbart strålrör för stängd/spridd/sluten stråle

• NOHA justerbart strålrör för stängd/spridd/sluten stråle

• NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar

• NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar

• NOHA anslutningsslang

• NOHA anslutningsslang

• Centrala delar i avzinkningsfri mässing

• Centrala delar i avzinkningsfri mässing

• Justerbar broms

• Justerbar broms

• Skåp av rostfritt stål, klädd med 20 mm isolering innvändigt

• Skåp av stål, klädd med 20 mm isolering innvändigt

• Dörr med gummipackning och hängning på höger sida

• Dörr med gummipackning och hängning på höger sida

• Enkel dörrhasp

Tekniska detaljer

• 200W/220V termostatstyrt värmeelement

• Enkel dörrhasp

Tekniska detaljer

• 200W/220V termostatstyrt värmeelement

• Förberett för anslutning av vatten Ø35 mm på 2 sidor

Arbetstryckk:

12 bar

• Förberett för anslutning av vatten Ø35 mm på 2 sidor

Arbetstryckk:

12 bar

• Skåp lackerad RAL 3001 röd

Testtryck: 		

18 bar

• Skåp lackerad RAL 9010 vit

Testtryck: 		

18 bar

• Dörrskylt enl. EU-direktiv 92/58/EØF

Temperatur:

-35 - +40° C

• Dörrskylt enl. EU-direktiv 92/58/EØF

Temperatur:

-35 - +40° C

• NOHA monteringsanvisning

Släckmedel:

Vatten

• NOHA monteringsanvisning

Släckmedel:

Vatten
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Modell 1SW

NOHA Modell 3 LIGHT

NOHA Brandpost med vattenfylld svängarm

NOHA Brandpost i skåp med light slang,

för montering på vägg

för infällning i vägg eller montering på vägg.

Slanglängd i meter
19 mm

Dimension i mm

25 mm

30
30
30

RSK nummer

WxHxD

NOHA
nummer

795 x 795 x 110

555 219

422 97 14

795 x 795 x 180

555 217

422 97 16

695 x 695 x 160

555 215

422 97 12

Slanglängd i meter
19 mm

25 mm

30
30

Dimension i mm

NOHA

WxHxD

nummer

RSK nummer

670 x 670 x 185

555 015

422 96 87

670 x 670 x 235

555 018

422 96 89

Modell 2SW

NOHA Modell 1 LIGHT

NOHA Brandpost med vattenfylld svängarm

NOHA Brandpost med light slang,

för montering i nisch

för montering på vägg.

Slanglängd i meter
Slanglängd i meter
19 mm

Dimension i mm

25 mm

30
30

RSK nummer

ØxA

NOHA
nummer

600 x 175

555 211

422 97 98

600 x 240

555 213

422 98 00

19 mm

25 mm

30
30

Dimension i mm

NOHA

RSK nummer

WxHxD

nummer

750 x 750 x 235

555 027

422 96 94

750 x 750 x 290

555 030

422 96 96

MODELL 3 SST P
NOHA Gallery

NOHA brandpost i skåp, lackerat rostfritt
syrefast stål för montering på vägg.

NOHA Brandpost i skåp

Används för inomhus badanläggningar

för innfällning vid begränsad väggplats.

eller andra korossiva miljöer.

Slanglängd i meter
19 mm

25 mm

30
30
Ramme for innfelling i vegg

Dimension i mm

NOHA

WxHxD

nummer

RSK nummer

305 x 795 x 795

560 150

422 73 96

305 x 795 x 795

560 153

422 73 97

305 x 795

555 201

422 98 30

Slanglängd i meter
19 mm

25 mm

30
30
Ramme SST P (Hvit)

Dimension i mm

NOHA

WxHxD

nummer

795 x 795 x 110

555 272

795 x 795 x 110

555 275

795 x 795

560 193

16

RSK nummer

422 98 33
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Specialproduktion

NOHA CUSTOM MADE
Vi vet att standardlösningar inte passar
alla projekt. Med egen fabrik och erfarna
montörer och produktutvecklare kan vi
lösa de utmaningar du har.
Allt från små förändringar på standard-

produkter till brandposter designade helt
för dina behov.
Med kort väg från beställning till
produktion och leverans har du möjlighet
att påverka hur din produkt ska se ut.

Du bestämmer själv material, funktioner
och montering och NOHA ser till att
kvaliteten är hög och att din brandpost
uppfyller de regler som gäller.
Ta kontakt med din säljare för mer information om våra custom made produkter.

Montering / upphängning
Välj mellan olika monteringsalternativ.

Slang
Skåp / Upphängning

Monterad på vägg

Monterad i skåp*

Monterad på svängarm

Levereras som standard
med NOHA väggfäste.

NOHA skåp som kan
monteras höger eller
vänsterhängda.

NOHA svängarm kan
levereras för upphängning
av brandpost på vägg, i
skåp eller i nisch

Monterad på golv

Monterad på vagn

Fristående

Rulle monteras ofta på
golv när den levereras
med stor slangdimension
och lång slanglängd

Speciellt praktisk när
du ska använda den
till rengöring på olika
platser.

För montering av
fristående brandpost. Kan
också levereras med skåp
och ram för montering
på golv

*SKÅP

Ventil

Noha brandskåp för infällning eller montering på vägg.
Brandposten monteras på dörren som öppnar 180°, eller på svingarm i skåpet.
Materiale skåp

Strålrör

Vit RAL 9010

795 x 795 x 110

Rostfritt stål

Röd, RAL 3001

795 x 795 x 180

Grå, RAL 1234

695 x 695 x 160

Ljus grå, RAL 123

1105 x 795 x 230

Slipat stål finish

795 x 1105 x 230

VENTIL
Välj mellan 1” manuell och 1“ automatventil.
En automatventil öppnas efter max två varv
på slangrullen och garanterar vattentillförsel
till strålröret.

Ø x A (mm)
550 x 225
600 x 175

NOHA kan också leverera

600 x 240

brandpost med större

700 x 140

dimensioner och längre slangar.

Skåp dimension

Galvaniserad stål

Slangrulle

VANLIGA dimensioner på SLANGRULLE

Skåp färg/ finish

Valfri RAL ____

SLANGETYPE

Strålrör

Tillbehör

NOHA slangar är EN694 godkända. Alla slangar kan
användas til söt- och saltvatten.

Val av strålrör beror på användningsområden för
brandposten. Ska den användas i nödsituationer eller ska
användas i dagligt bruk?

NOHA brandpost kan levereras med olika tillbehör för att täcka ett bredare behov. Ta gärna kontakt med din säljare för att hitta
det bästa alternativet för just dig.

Svart slange

Standard NOHA brandslang.

Light slange

Textilförstärkt slang som är enklare
att dra ut.

Röd slange

Strålrör i komposit

För vanlig brandpost

Strålrör i mässing

För brand-/brukspost som

Anpassad för varmare länder.

också ska användas till
spolning

Isolerat uppvärmt

Skumtank

Ramar

NOHA skåp kan levereras
isolerade och med värme
för installation i kalla
utrymmen.

Skumtank kan monteras
till brandpost. NOHA kan
också leverera skåp med
plats för skumtank.

Ramar för infällning i
vägg eller ramar för
fristående brandposter
och skåp.
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Strålrörskåp
och täckramar

NOHA REHAB

REHAB Slangrulle på
skåpdörr
För ersättning av av brandpost infälld i vägg.

noha strålrörskap
Strålrörsskåpet används för att skydda
strålröret, på platser där slangrulle placeras högt nära tak.
Skåpet kan plomberas. Det är lackerat i
RAL 9010 vit glans 15 med dörrskylt enl
EU direktiv 92/58/EOF.

Med NOHA REHAB behåller du det infällda skåpet, bara dörren med

För montering på vägg

Dimension i mm
WxH
160 x 160 x 65

ny slangrulle byts ut. På det sättet får brandposten en fungerande och
NOHA
nummer

RSK nummer

560 194

422 98 38

stadig slangrulle, och en ny dörr. Allt utan stora ingrepp på väggen och
du behöver inta ta bort det gamla skåpet.
Den nya ramen fästes enkelt på väggen, utanpå det infällda skåpet.

NOHA Strålrörskåp bör installeras 30-40 cm under
slangstyrning.

NOHA Rehab skåpdörr passar alla vanliga brandposter med yttre
dimensioner på max 800 x 800 mm.

Modell		Slanglängd i meter
		
REHAB

19 mm		

Dimension i mm

25 mm

NOHA nummer

RSK nummer

601 674

422 78 96

BxHxD

30			

860 x 860 x 40

NOHA TÄCKRAM
För innfällning av skåp i vägg
Används för att täcka öppning mellan
utskärning i vägg och infällt skåp. Täckram
levereras i separat förpackning och är
mycket enkel att installera. För delvis och
full innfällning av skåpet.

Dimension i mm
WxH

NOHA REHAB Kommer med:

NOHA
nummer

RSK nummer

305 x 795

555201

422 98 30

795 x 795

555204

422 98 32

• Slangrulle med sidor lackerad RAL 3001 röd

• Medurs rotationsrättning

• NOHA kopplingssystem på slangrullen

• Centrala delar i avzinkningsfri mässing/ komposit.

• NOHA justerbart strålrör för stängd/spridd/sluten stråle

• Dörrskylt enl. EU-direktiv 92/58/EØF

• 19 mm NOHA Light slang,

• Koppling mellan ny slangrulle och gammal ventil.

enligt EN694 för brandslangar

NOHA 5BR RAM
Passar till NOHA-skåp med dimensioner
795 x 795 för montering fristående på
golv. Skåpet är fastsatt på den starka
ramen. Vattenförsörjningen är inuti ramen.
Rostfritt stålram passar NOHA Model 20,
för utomhusmontering.

Både för 19mm och 25 mm.

Skåpkarmen fästes utanpå existerande skåp. Karmen fästes

Ram för fristående skåp

direkt på väggen. Eventuell täckram på gammalt skåp ska tas
bort innan montering av NOHA REHAB.

Dimension i mm
WxH

Materiale

NOHA nummer

980 x 1300 x 156

Stål

226 658

980 x 1300 x 156

Rostfritt stål

227 579

Skåpkarm och dörr kan monteras höger- eller vänsterhängd.
NB: Karmsidan med gångjärn ska fästas så nära som möjligt till
den ursprungliga innfällningen.
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NOHA

NOHA

Brandsläckare

Brandskylt
NOHA skylt kan du hänga på eller bredvid brandposten.

NOHA erbjuder ett brett urval av brandsläckare till hög kvalitet.

Skyltarna har lysfaktor 1, DIN 67510 (50/7 mcd/m2).
Markeringsskylt måste användas vid montering av brandsläckare i
NOHA kan också erbjuda markerings- och evakueringsskyltar i

skåp. Brandsläckarna är certifierade och producerade enligt NS-EN3,

andra storlekar. Kontakta vår kundtjänst för mer information.

europeisk standard för handsläckare och
MED 96/98/EC (Marine Equipment Directive).

A
Släck
-medel

BRANDSKYLT - PLOG
Skyltar är tillverkade i självlysande PVC 1mm. Skruvhål.
Skyltar rekommenderas tillsammans med alla brandposter och brandsläckare.

Modell

Dimension (i cm)

NOHA nummer

RSK nummer

Brandslang - plog

15 x 15

395 352

422 86 29

Brandslang - plog

20 x 20

395 354

422 86 32

Brandsläckare - plog

15 x 15

395 353

422 86 30

Brandsläckare - plog

20 x 20

395 355

422 86 33

Matoljor
och fett

AB

Skum

•••

•••

–

–

–

ABC

Pulver

•••

•••

••

•••

–

AF

Skum

••

–

–

–

•••

9 liter skumsläckare.

Innehåller ABC ammonium fosfat pulver

NOHA nummer

Elekriska
installationer

NOHA S9G

12 kg pulversläckare.

Dimension (i cm)

Gas: propan,
butan etc

6 liter skumsläckare.

NOHA P12G

Modell

F

NOHA S6G

6 kg pulversläckare.

För bostäder, kontor, butik, bil, verkstad
och liknande.

Skyltar är tillverkade i självlysande PVC 1mm. Dubbelhäftande tejp.

Trä, papper,
Vätskor: bensin,
textilier etc olja, målarfärg etc

EL

••• Mycket lämplig     •• Lämplig     – Olämplig

NOHA P6G

BRANDSKYLT

C

B

Innehåller färdigblandat vatten och
AFFF skum.

NOHA F6G

För kontor, kommersiella fastigheter,
bilverkstäder, bensinstationer, petrokemisk
industri och andra områden med
brännbara vätskor.

Innehåller 6 liter Wet Chemical skum.

6 liter skumsläckare för frityr.

För kök, restauranger och matindustri, för
släckning av brinnande matolja och fetter.

RSK nummer
Modell

Brand-

EN-3 effektkl.

MED

Effektiv

Total vikt

Dimension

NOHA

RSK nummer

L x B x H (mm)

nummer

9,1 kg

160 x 215 x 510

420 122

422 95 20

29 sek

17 kg

200 x 235 x 600

420 123

422 95 21

29 sek

10,4 kg

182 x 242 x 530

420 158

422 95 22

Ja

40 sek

14,8 kg

200 x 251 x 605

420 157

422 95 23

Ja

46 sek

12,9 kg

170 x 215 x 532

420 159

422 95 24

klass

tömtid

Brandsläckare

20 x 20

392 006

422 86 24

Brandsläckare

15 x 15

392 007

422 86 21

NOHA P6G

ABC

55A/233B/C

Ja

22 sek

Brandslang

20 x 20

392 005

422 86 22

NOHA P12G

ABC

55A/233B/C

Ja

Brandslang

15 x 15

392 008

422 86 20

NOHA S6G

AB

21A/183B

NOHA S9G

AB

27A/233B

NOHA F6G

AF

13A/113B/75F
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Utbytesrulle och slangar

Reservdelar rulle

UTBYTESRULLE
För montering i befintligt NOHA skåp.
Med Light slang.
Lämplig för utbyte av slangrulle i äldre
skåp.

NOHA Utbytesrulle kommer med:
• Light slang
• Rödlackerade gavlar av stålplåt RAL 3001
• NOHA strålrör, reglerbart för spridd- eller sluten stråle
• NOHA anslutningsslang inkl. klokoppling
• Centrala delar i avzinkningsfri mässing
• Justerbar broms

Slanglängd

Dimension

19mm

Ø x D (mm)

Utbytesrulle 1L

25 m

Utbytesrulle 1L

30 m

Modell

STRÅLRÖR
223 642

217 022

NOHA nummer

RSK nummer

490 x 165

557 170

422 98 39

600 x 150

557 171

422 98 40

NOHA SLANGAR

Slanglängd
19 mm

Strålrör

NOHA nummer

RSK nummer

25 mm

Slang KS

25 m

D7

218 868

422 95 08

Slang KS

30 m

D7

218 867

422 95 09

Slang KS

25 m

D10

219 698

422 95 10

Slang KS

30 m

D10

219 697

422 95 11

RSK nummer

19 mm

Komposit

217 021

422 39 16

Strålrör D9

25 mm

Komposit

217 022

422 39 17

Strålrör D7

19 mm

Mässing spindel

223 642

422 39 18

Strålrör D10

25 mm

Mässing spindel

223 641

422 39 19

226 976

För slang

NOHA Slang KS

NOHA
nummer

Strålrör D7

226 558

NOHA svart slang med NOHA
snabbkopling (KS), speciellt utvecklad för
enkel och trygg koppling. Levereras med
monterat strålrör. Slangen är till för alla
nya brandposter från NOHA (efter 2002).

Material

För slang
med dimension

NOHA strålrör finns i 2 olika material.
Strålrör i plast/komposit är
standard till brandposter.
Strålrör i mässing är för dagligt
bruk under tuffa förhållanden
Strålrören passar all NOHA brandposter
med invändig slangdimension på 19mm
eller 25mm.

282 883

NOHA nummer

RSK nummer

med dimension
Ventil

25mm BSPF x ¾” BSPM

282 883

422 92 70

Ventil

25mm BSPF x 25mm slangenippel

226 558

422 92 68

Ventil

25mm BSPF x 19mm slangenippel

226 976

422 92 69

VENTILER
Ventil för NOHA brandposter
i eller utan skåp.
Manuell ventil i mässing med
användarvänligt T-grepp.

219 510

Slanglängd (meter)

Matarslang
Matarslang svart

NOHA nummer

RSK nummer

150 818

422 95 18

25 mm
1m

Matarslang

218 611

150 706
422 92 67

Slanglängd
19 mm

Strålrör

NOHA nummer

RSK nummer

25 mm

NOHA slang Light

Slang Light

20 m

D7

219 167

422 95 03

Slangar med strålrör och svanhals.

Slang Light

25 m

D7

219 166

422 95 04

Slang Light

30 m

D7

219 165

422 95 05

Slang Light

25 m

D10

219 707

422 95 06

Slang Light

30 m

D10

219 706

422 95 07

NOHA nummer

RSK nummer

Rörgenomgång i mässing

226 753

422 92 67

Reparation Set för Mod1/2/3/100/110 (1970-)

150 706

422 92 71

Slangstyrningsfäste

218 611

Dörrlås

219 510

Skylt for skåpdörr

280 253

Svanhals 19mm NOHA-KS

217 921

422 92 73

Svanhals 25mm NOHA-KS

217 917

422 92 72

24

422 92 75

ANDRA RESERVDELAR
Reservdelar till
NOHA brandposter.
NOHA universal O-ring set för alla
brandposter levererade efter 1970.
Innehåller alla nödvändiga O-ringar
och låsfunktionsdelar för underhåll
av NOHA brandposter.
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NOHA BRANDPOSTER

teknisk data

Andra NOHA Brandposter

NOHA Brandpost i skåp
med dörr cover i
slipad rostfri finish

kapacitet och kastlängd

= D7, 19 mm slang

= D6, 25 mm slang

= D9/D10, 25 mm slang

= D6, 19 mm slang
NOHA Brandpost med
dubbla vertikala skåp

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

D9/D10
D6, 25

D7
D6, 19

1

2

3

4

5

kastlängd (m)

vattenmängd (liter/minutt)

Trycket på inloppsventil mätt med rinnande vatten. Gäller för NOHA rullar med upp till 30 m slang.

22
20
18
16
14
12
10
8
6

6

D6, 25
D6, 19

D9/D10
D7

1

ingångstRyck (bar)

2

3

4

5

NOHA Brandpost i
skåp med eget utrymme
för brandsläckare

6

ingångstRyck (bar)
NOHA Slangrulle for långa
slanglängder

NOHA brandposter är lätta att montera
Se monteringsanvisning som följer med produkten, sök NOHA NORWAY AS på YouTube, eller hitta monteringsanvisningen på noha.no.
Det frågas ofta om monteringshöjd från golv till underkant skåp. 120 cm är en naturlig höjd.
Brandposten kan lätt tas ut ur skåpet för montering, som kan göras av en person.

NOHA Brandpost med
skumtank

Var uppmärksam på att skåpet vid infällning i vägg monteras så att skåpet bygger ut minst 6mm från väggen när ram används. Se upp med
att skåpdörren inte ska monteras in i väggen. Den ska kunna öppnas och stängas helt. Mall för skåp som ska fällas in i väggen är: H+5 mm,
D+5 mm. Ventil bör monteras max 70 mm från inngång i skåp. Vid behov kan dörrlås plomberas.
För brandposter som ska monteras på vägg, bör monteringshöjden från golv till centrum av posten vara ca 150 cm.
Centermuttern i posten ska aldrig lossas eller skruvas av, inte heller under montering.

NOHA Brandpost i skåp
med skumtank

Alla brandposter ska funktionstestas efter installation.

Tveka inte att kontakta oss om det finns
behov av produkter som du inte hittar i
våra kataloger.

Korrosiv miljö kräver speciella material
För korrosiva miljöer rekommenderas rostfritt stål och korrosionsbeständiga mässingsdetaljer. Detta kan vara för reningsverk, badhus,
tunnlar, parkeringar och olika andra liknande miljöer.

NOHA är en ledande tillverkare av
brandposter och vi samarbetar med
företag i många länder där vi möter
kunder som behöver speciallösningar.

NOHA Brandposter för offshore och industrin,
för montering i skåp eller friståande på golv.
Med eller uten skumtank.
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Nöjda kunder är viktiga för oss, och våra
produkter är utformade för att möta
kundernas behov, miljökrav och CE-krav.
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NOHA NORWAY AS

noha.no/se
support@noha.no
0771 22 00 20
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