KZ SERVICE LEVERERAR

ROSTFRI BRANDPOST
www.kzservice.se

KZ rostfri brandpost

KZ brandpost invändigt.

KZ rostfri brandpost

En svensktillverkad brandpost, tillverkad i rostfritt/syrafast för lång livslängd i krävande miljöer.
Bland fördelarna bör framförallt nämnas att färre längdtyper behöver lagerläggas.
Brandposten kan kombineras med vår brandpostfot i PE som enkelt justeras till önskad längd
direkt på arbetsplatsen. Brandposten kan också kombineras med vår rostfria brandpostfot.
KZ brandpost är i sitt standardutförande 1100 mm, men finns även i en längre, 1400 mm och två
kortare, 850 mm och 600 mm utföranden.

» KZ brandpost är enkel att installera.
» Allt underhåll av brandposten sker ovanifrån, utan att behöva göra några grävarbeten.
» Brandposten som helhet är frystålig.
» Total vikt endast 25 kg i standardutförande.
» Uppnår ett rimligt flöde redan efter att ha öppnats 3 varv.
» Levereras med önskad utloppskoppling typ A, B eller C.
» Utrustad med plugg för att underlätta istining.
» Levereras med 3/8” eller 1/2” dräneringsnippel efter önskemål.
» Automatiskt dräneringssystem eller odränerat utförande allt efter önskemål.
» Sätestätning vid inlopp gör brandposten okänslig för grus.
» Kombinerad bottenfläns för att kunna montera brandposten direkt på fotknärör av typen Älmhult.
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KZ rostfri brandpost

KZ rostfri brandpost
KZ brandpost har ett automatiskt
dräneringssystem men kan även
levereras i odränerat utförande.
Dräneringsnippel i valfri storlek, ⅜”
eller ½”, allt enligt kunds önskemål (1).

1.

Brandposten levereras också med en
kombinerad DN100/Älmhults-fläns (2).

3.

2.

KZ rostfri brandpost

4.

Tillverkas i rostfritt/syrafast och levereras
med valfri utloppskoppling - typ B,
standard (3) men finns även typ A och
typ C. Se bilder på nästa sida.
Brandposten är utrustad med en plugg
för att underlätta istining (4).

KZ rostfri brandpost
har flera tillbehör så som:
• Brandpostförlängning rostfri
• Brandpostfot i PE
• Brandpostfot i rostfritt - flera modeller
Samtliga brandposter levereras ID-märkta
med tillhörande provtryckningsprotokoll och
med monteringsanvisning.
Se nästa sida för ytterligare information
om tillbehör.
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KZ brandpost tillbehör

KZ rostfri brandpostförlängning
Våra rostfria brandpostförlängningar levereras
i ländgerna 500, 400, 300, 200 och 150 mm,
inklusive EPDM-packning och skruvförband.
Monteras mellan brandpost och brandpostfot.
Kan, tack vare den kombinerade flänsen även
monteras direkt på fotknärör av typen
Älmhult.

Typ-A

Utloppskopplingar till brandpost:
A - gänga mässing
B - standard klo rostfri
C - Billman rostfri

Typ-B

Typ-C
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KZ brandpost tillbehör
KZ anpassningsbar bp-fot i PE
Ett smart komplement till vår rostfria
brandpost. Den anpassningsbara foten i
PE bidrar till att färre längdtyper av brandposten behöver lagerläggas. Detta tack
vare att foten levereras tillsammans med
ett fotknärör om en meter som är anpassningsbart och enkelt kan förlängas/justeras
till önskad längd direkt på arbetsplatsen.
Foten ansluts till befintlig ledning med
lämpligt skardon avsett för DN100.

1.
2.
3.

4.

5.

Utförande:
1 - EPDM-packning 110 mm
2 - PP belagd stålfläns DN100
3 - Bordring 110 mm
4 - Elektrosvetsmuff 110 mm
5 - Fotknärör i PE 110 mm

KZ förlängning spindeltapp och
förlängning utloppskoppling
KZ spindeltapp och förlängning
utloppskoppling lämplig till befintlig
brandpost där marknivån höjts.De är
tillverkade i rostfritt och kan levereras i
följande längder: 150, 200, 300, 400 och
500 mm.
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KZ rostfri brandpostfot
KZ rostfri brandpostfot
Ett alternativ till vår brandpostfot i PE. Levereras inklusive EPDM-packning.
Vår rostfria brandpostfot kan även kombineras med önskad rostfri förlängning.
Foten ansluts till befintlig ledning med lämpligt skarvdon avsett för ytterdiameter 114,3 mm.
1.

Utförande:
1 - Rostfri fläns DN100
2 - Rostfritt rör dy = 114,3 mm

2.

KZ rostfri brandpostfot fläns - fläns
Ett alternativ till vår brandpostfot i PE. Levereras inklusive EPDM-packning.
Vår rostfria brandpostfot kan även kombineras med önskad rostfri förlängning.
Foten ansluts till befintlig ledning med lämpligt skarvdon avsett för ytterdiameter 114,3 mm.
1.
1.

Utförande:
1 - Rostfri fläns DN100
2 - Rostfritt rör dy = 114,3 mm

2.

KZ rostfri brandpostfot för VRS
Denna brandpostfot är förberedd för anslutning till VRS låselement/muff.
1.

Utförande:
1 - Rostfri fläns DN100
2 - Rostfritt rör dy = 114,3 mm

2.
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KZ syrafast brandpost i brunn
KZ rostfri brandpost i brunn
Rostfri/syrafast brandpost i inbyggt utförande.
Brandposten levereras monterad i en tät brunn, färdig att anslutas till vatten- och dagvattenledning
dy 110mm. Brunnens botten tillverkas i rostfritt stål och trumman är ett Wavin 425 korrugerat rör.
Betäckningen är teleskopisk och försedd med runt lock.
Brunnens totala längd anpassas helt och hållet efter kundens önskemål.
Varje enhet levereras i ett komplett utförande bestående av brandpost, brandpostfot, brunn och
teleskopisk betäckning.

Samtliga brandposter levereras inklusive utloppskoppling typ A, B eller C.
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Kontakta oss

Försäljning

Försäljning

Johannes Lundin
Tel: +46 300 56 47 88
Mob: +46 761 30 40 85
johannes@kzservice.se

Samuel Nyman
Tel: +46 300 54 15 65
Mob: +46 702 43 64 24
samuel@kzservice.se

Försäljning- verkstad

Försäljning - verkstad

Oliver Frost
Tel: +46 300 52 13 99
Mob: +46 709 45 21 49
oliver@kzservice.se

Joni Kaartinen
Tel: +46 300 54 13 47
verkstad@kzservice.se

www.kzservice.se

facebook.com/kzservice
Kontakta oss gärna för ytterligare information om våra produkter.
www.kzservice.se
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