Fokus på brandsäkerhet

Produktkatalog 2019

www.nexa.se

Ett tryggt och
brandsäkert hem.
En stor del av de bränder som inträffar är bostadsbränder.
Ju tidigare en brand upptäcks desto lättare är den att släcka.
Det viktigaste brandskyddet i bostäder är brandvarnaren.
Brandvarnare larmar snabbt om det börjar brinna. Då hinner
du släcka branden eller ta dig ut om det behövs. Ha minst en
brandvarnare på varje våning.
Med en brandsläckare kan du försöka släcka en liten brand själv.
En pulversläckare med 6 kilo pulver är bäst att ha hemma och
enkel att hantera. En brandfilt är ett bra komplement att använda
vid exempelvis brand i kläder eller kokkärl.
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Bra att veta
Brandsläckare

Brandvarnare

PULVERSLÄCKARE
Pulversläckare anses vara den mest mångsidiga släckaren
och släcker de flesta bränder som kan uppstå och
rekommenderas av Brandmyndigheten. En pulversläckare är
frostbeständig och leder ej elektricitet.
Tänk på att en brandsläckare bara går att använda en gång,
sedan måste de laddas om. Det gäller oavsett om du sprutat
lite eller mycket.

LARMAR EN SÅ LARMAR ALLA.
Nexa har ett brett utbud av sammankopplingsbara
brandvarnare. Fördelen med ett sammankopplande
brandvarnarsystem är att alla brandvarnare larmar samtidigt,
inte bara den närmast brandhärden.

VAD BETYDER ABC-PULVER?
Bokstäverna står för olika typer av bränder:
A: Glödbrand och brand i porösa material som trä, textil och
papper.
B: Brand i vätskor och oljor eller i fasta ämnen som kan anta
vätskeform.
C: Gasbrand.
Alla dessa typer av bränder kan du släcka med Nexas
pulversläckare förutsatt att du upptäcker branden i ett tidigt
stadie.

VAD INNEBÄR...
Pausfunktion: används i förebyggande syfte. Om du vet att
det exempelvis kommer osa mycket vid matlagning kan du
stänga av larmet i 10 min.
Tystfunktion: tystar tillfälligt larmet i 12 timmar vid låg batteri
signal.
Dammskydd: skyddar brandlarmet vid byggnationer.
Smarta Hem funktion: Om du använder Nexa Bridge kan du
inkludera brandvarnaren så du får en notis till mobilen om den
larmar.

Trygga Hem produktkatalog 2019. Nexa AB reserverar sig för eventuella tryck-/skrivfel eller ändringar i sortimentet. Nexa AB, Datavägen 37B, 436 32 Askim | www.nexa.se

Nexa Fire & Safety har ett brett sortiment av produkter med fokus på
brandsäkerhet. Samtliga produkter är godkända och väl beprövade för att
du ska känna dig trygg i ditt hem eller på din arbetsplats.
Design Line är ett unikt sortiment inom Fire & Safety med designade
brandsäkerhetsprodukter för hemmet. Välj mellan olika färger och mönster
för att hitta de produkter som passar i just ditt hem.
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B R A N D F I LTA R

DESIGNLINE

FB-120
Brandfilt, 120 cm

FB-180
Brandfilt, 180 cm

FBD-101
Brandfilt Vit, 120 cm

Brandfilt i glasfiberväv står emot
gasgenomträngning och tål temperaturer
upp till 500 grader.

Brandfilt i glasfiberväv står emot
gasgenomträngning och tål temperaturer
upp till 500 grader.

Brandfilt i glasfiberväv står emot
gasgenomträngning och tål temperaturer
upp till 500 grader.

Placera brandfilten där risk för brand kan
förekomma, exempelvis i köket, verkstaden
eller bredvid öppen spis.

Placera brandfilten där risk för brand kan
förekomma, exempelvis i köket, verkstaden
eller bredvid öppen spis.

Placera brandfilten där risk för brand kan
förekomma, exempelvis i köket eller bredvid
öppen spis.

Mått fodral (B x H) 185 x 305 mm

Mått fodral (B x H) 200 x 330 mm

Mått fodral (B x H) 180 x 300 mm

Mått filt (B x H)

1200 x 1200 mm

Mått filt (B x H)

1200 x 1800 mm

Mått filt (B x H)

1200 x 1200 mm

Art. nr.

13601

Art. nr.

13602

Art. nr.

13603

E-nummer

16 951 23

E-nummer

16 951 24

E-nummer

16 800 80

DESIGNLINE

FBS-120
Brandfilt Silikon, 120 cm

FBS-180
Brandfilt Silikon, 180 cm

FBD-102
Brandfilt Maskros, 120 cm

Brandfilt i glasfiberväv med silikonbeläggning.
En silikonbelagd brandfilt kväver branden
snabbare och minskar avsevärt risken för
återantändning.

Brandfilt i glasfiberväv med silikonbeläggning.
En silikonbelagd brandfilt kväver branden
snabbare och minskar avsevärt risken för
återantändning.

Brandfilt i glasfiberväv står emot
gasgenomträngning och tål temperaturer
upp till 500 grader.

Placera brandfilten där risk för brand kan
förekomma, exempelvis i köket, verkstaden
eller bredvid öppen spis.

Placera brandfilten där risk för brand kan
förekomma, exempelvis i köket, verkstaden
eller bredvid öppen spis.

Mått fodral (B x H) 185 x 305 mm

Mått fodral (B x H) 200 x 330 mm

Mått fodral (B x H) 180 x 300 mm

Mått filt (B x H)

1200 x 1200 mm

Mått filt (B x H)

1200 x 1800 mm

Mått filt (B x H)

1200 x 1200 mm

Art. nr.

13611

Art. nr.

13612

Art. nr.

13607

E-nummer

16 939 05

E-nummer

16 939 06

E-nummer

16 936 57

Placera brandfilten där risk för brand kan
förekomma, exempelvis i köket eller bredvid
öppen spis.
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För hemmet,
villan, fritidshuset
och kontoret
rekommenderas
en pulversläckare på
minst 6 kg.

BRANDSLÄCKARE

55A 233B C
Brandsläckare, 12 kg pulver

55A 233B C
Brandsläckare, 6 kg pulver

21A 144B
Brandsläckare, 6 liter skum

Tryckladdad pulversläckare, högsta
effektklass 55A 233B C. Kvalitetssäkrad
och certifierad av DNV. Återfyllningsbar av
behörig servicetekniker. Levereras med
väggfäste.

Tryckladdad pulversläckare, högsta
effektklass 55A 233B C. Kvalitetssäkrad
och certifierad av DNV. Återfyllningsbar av
behörig servicetekniker. Levereras med
väggfäste.

För släckning av alla typer av bränder, även
flytande material samt bränder i elektronisk
utrustning upp till 1000 V. Ger minimala
efterskador. Kvalitetssäkrad och certifierad
av DNV. Återfyllningsbar av behörig
servicetekniker. Levereras med väggfäste.

Rekommenderas för: offentliga miljöer.

Rekommenderas för: offentliga miljöer.
Rekommenderas för: offentliga miljöer.
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Släckmedel

ABC-pulver

Släckmedel

ABC-pulver

Släckmedel

AFFF-skum

Tömningstid

31 sekunder

Tömningstid

17 sekunder

Tömningstid

22 sekunder

Vikt fylld

17,4 kg

Vikt fylld

9,3 kg

Vikt fylld

9,6 kg

Art. nr.

13412

Art. nr.

13426

Art. nr.

13417

E-nummer

16 876 78

E-nummer

16 842 49

E-nummer

16 899 55

BRANDSLÄCKARE

43A 233B C
Brandsläckare, 6 kg pulver

13A 89B C
Brandsläckare, 2 kg pulver

8A 34B C
Brandsläckare, 1 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare. Kvalitetssäkrad
och certifierad av DNV. Återfyllningsbar av
behörig servicetekniker. Levereras med
väggfäste.

Tryckladdad pulversläckare. Kvalitetssäkrad
och certifierad av DNV. Återfyllningsbar av
behörig servicetekniker. Levereras med
väggfäste.

Tryckladdad pulversläckare. Kvalitetssäkrad
och certifierad av DNV. Återfyllningsbar av
behörig servicetekniker. Levereras med
väggfäste.

Rekommenderad storlek i hemmamiljöer.

Rekommenderas som komplement i
hemmamiljöer och i husvagnen, husbilen
eller båten.

Rekommenderas för förrådet, husvagnen,
husbilen, bilen eller båten.

Släckmedel

ABC-pulver

Släckmedel

ABC-pulver

Släckmedel

ABC-pulver

Tömningstid

17 sekunder

Tömningstid

13 sekunder

Tömningstid

7 sekunder

Vikt fylld

9,3 kg

Vikt fylld

3,6 kg

Vikt fylld

1,9 kg

Art. nr.

13416

Art. nr.

13402

Art. nr.

13401

E-nummer

16 811 14

E-nummer

16 951 22

E-nummer

16 933 34
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BRANDSLÄCKARE DESIGN LINE

DESIGNLINE
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DESIGNLINE

DESIGNLINE

43A 233B C
Brandsläckare Maskros, 6 kg pulver

43A 233B C
Brandsläckare Vit, 6 kg pulver

43A 233B C
Brandsläckare Svart, 6 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas
sortiment Design Line. Återfyllningsbar av
behörig servicetekniker. Levereras med
väggfäste.

Tryckladdad pulversläckare från Nexas
sortiment Design Line. Återfyllningsbar av
behörig servicetekniker. Levereras med
väggfäste.

Tryckladdad pulversläckare från Nexas
sortiment Design Line. Återfyllningsbar av
behörig servicetekniker. Levereras med
väggfäste.

Passar i hemmamiljöer.

Passar i hemmamiljöer.

Passar i hemmamiljöer.

Släckmedel

ABC-pulver

Släckmedel

ABC-pulver

Släckmedel

ABC-pulver

Tömningstid

17 sekunder

Tömningstid

17 sekunder

Tömningstid

17 sekunder

Vikt fylld

9,3 kg

Vikt fylld

9,3 kg

Vikt fylld

9,3 kg

Art. nr.

13478

Art. nr.

13436

Art. nr.

13466

E-nummer

16 936 94

E-nummer

16 899 57

E-nummer

16 933 32

BRANDSLÄCKARE DESIGN LINE

DESIGNLINE

DESIGNLINE

DESIGNLINE

13A 89B C
Brandsläckare Maskros, 2 kg pulver

13A 89B C
Brandsläckare Vit, 2 kg pulver

13A 89B C
Brandsläckare Svart, 2 kg pulver

Tryckladdad pulversläckare från Nexas
sortiment Design Line. Återfyllningsbar av
behörig servicetekniker. Levereras med
väggfäste.

Tryckladdad pulversläckare från Nexas
sortiment Design Line. Återfyllningsbar av
behörig servicetekniker. Levereras med
väggfäste.

Tryckladdad pulversläckare från Nexas
sortiment Design Line. Återfyllningsbar av
behörig servicetekniker. Levereras med
väggfäste.

Passar som komplement till en 6 kg
brandsläckare i hemmamiljöer, husvagnen,
husbilen eller båten.

Passar som komplement till en 6 kg
brandsläckare i hemmamiljöer, husvagnen,
husbilen eller båten.

Passar som komplement till en 6 kg
brandsläckare i hemmamiljöer, husvagnen,
husbilen eller båten.

Släckmedel

ABC-pulver

Släckmedel

ABC-pulver

Släckmedel

ABC-pulver

Tömningstid

13 sekunder

Tömningstid

13 sekunder

Tömningstid

13 sekunder

Vikt fylld

3,6 kg

Vikt fylld

3,6 kg

Vikt fylld

3,6 kg

Art. nr.

13477

Art. nr.

13432

Art. nr.

13462

E-nummer

16 936 93

E-nummer

16 899 56

E-nummer

16 933 33
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OPTISKA BRANDVARNARE

NEXA-005
Brandvarnare – inbyggt 5-års batteri
•
•
•
•

10

Pausfunktion
5 års garanti
Varningssignal när brandvarnaren skall
bytas ut
Levereras med dammskydd samt plugg
och skruv för montering.

MSA-866/10Y
Brandvarnare – inbyggt 10-års batteri
•
•
•
•

Pausfunktion
10 års garanti
Varningssignal när brandvarnaren skall
bytas ut
Levereras med dammskydd samt plugg
och skruv för montering.

KD-134A/10Y
Brandvarnare – med long life batteri
•
•
•

Long life batteri ger säker drift i upp till
10 år
Varning vid låg batterinivå
Levereras med dammskydd samt plugg
och skruv för montering.

Batteri

5-års lithiumbatteri CR123A

Batteri

10-års lithiumbatteri CR123A

Batteri

Long life lithium 9V (ingår)

Mått (Ø x H)

102 x 35 mm

Mått (Ø x H)

80 x 40 mm

Mått (Ø x H)

101 x 34 mm

Art. nr.

13808

Art. nr.

13539

Art. nr.

13807

E-nummer

63 012 16

E-nummer

63 010 96

E-nummer

63 011 86

OPTISKA BRANDVARNARE

KD-134A 1-pack
Brandvarnare – standard
•
•
•

Snabb och enkel installation
Signal vid låg batterispänning
Levereras med plugg och skruv för
montering.

KD-134A 2-pack
Brandvarnare – standard
•
•
•

Snabb och enkel installation
Signal vid låg batterispänning
Levereras med plugg och skruv för
montering.

MF-571
Magnetfäste för brandvarnare
Magnetfäste med självhäftande tejp för
snabb och enkel montering utan verktyg.
Passar brandvarnare med minst 70 mm
diameter. Endast för montering i tak.

Batteri

9V (ingår)

Batteri

9V (ingår)

Mått (Ø)

70 mm

Mått (Ø x H)

101 x 34 mm

Mått (Ø x H)

101 x 34 mm

Art. nr.

13220

Art. nr.

13311

Art. nr.

13314

E-nummer

63 020 05

E-nummer

63 035 16

E-nummer

63 035 17
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Larmar en
så larmar
alla!

SAMMANKOPPLINGSBARA OPTISKA BRANDVARNARE

GNS-2236/RF2
Brandvarnare 230V – trådlös
•
•
•
•
•
•

12

Lätt att programmera med det självlärande
systemet
Sammankoppla upp till 20 st enheter
Pausfunktion
Signal vid låg batterispänning
Long life lithium backup batteri ingår
Levereras med dammskydd samt plugg
och skruv för montering.

GNS-2236/10Y
Brandvarnare 230V – trådbunden
•
•
•
•
•
•

Smidig att sammankoppla med 4-polig
kopplingsplint
Sammankoppla upp till 40 st enheter
Pausfunktion
Signal vid låg batterispänning
Long life lithium backup batteri ingår
Levereras med dammskydd samt plugg
och skruv för montering.

MTS-166/RF2
Brandvarnare – trådlös
•
•
•
•
•
•

Lätt att programmera med det självlärande
systemet
Sammankoppla upp till 12 st enheter
Pausfunktion
Tystfunktion
Signal vid låg batterispänning
Levereras med dammskydd samt plugg
och skruv för montering.

Strömkälla

220-240 V + backup batteri

Strömkälla

220-240 V + backup batteri

Batteri

Long life lithium 9V (ingår)

Radiofrekvens

433,92 MHz

Mått (Ø x H)

120 x 54 mm

Radiofrekvens

433,92 MHz

Räckvidd

upp till 80 meter

Art. nr.

13540

Räckvidd

upp till 50 meter

Mått (Ø x H)

120 x 54 mm

E-nummer

63 020 41

Mått (Ø x H)

102 x 35 mm

Art. nr.

13548

Art. nr.

13537

E-nummer

63 020 42

E-nummer

63 020 07

SAMMANKOPPLINGSBARA OPTISKA BRANDVARNARE

NEXA-101LC 2-pack
Brandvarnare – trådlös
•
•
•
•

Lätt att programmera med det självlärande
systemet
Sammankoppla upp till 12 st enheter
Signal vid låg batterispänning
Levereras med plugg och skruv för
montering.

FS-558/RF 1-pack
Brandvarnare – trådlös
•
•
•
•
•
•
•

Lätt att programmera med det självlärande
systemet
Sammankoppla upp till 12 st enheter
Pausfunktion
Temperatursensor
Smarta Hem funktion
Signal vid låg batterispänning
Levereras med dammskydd samt plugg
och skruv för montering.

FS-558/RF 2-pack
Brandvarnare – trådbunden
•
•
•
•
•
•
•

Lätt att programmera med det självlärande
systemet
Sammankoppla upp till 12 st enheter
Pausfunktion
Temperatursensor
Smarta Hem funktion
Signal vid låg batterispänning
Levereras med plugg och skruv för
montering.

Batteri

1 x 9V och 3 x AA (ingår)

Batteri

2 x AA (ingår)

Batteri

2 x AA (ingår)

Radiofrekvens

433,92 MHz

Radiofrekvens

433,92 MHz

Radiofrekvens

433,92 MHz

Räckvidd

upp till 30 meter

Räckvidd

upp till 20 meter

Räckvidd

upp till 20 meter

Mått (Ø x H)

128 x 49 mm

Mått (Ø x H)

120 x 25 mm

Mått (Ø x H)

120 x 25 mm

Art. nr.

13319

Art. nr.

13215

Art. nr.

13216

E-nummer

63 035 22

E-nummer

63 017 76

E-nummer

63 017 77
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ÖVRIGA

MTG-3000H
Gasvarnare

LS-153/10Y
Vattenlarm

Detekterar och larmar snabbt vid läckage av gasol, naturgas och
stadsgas. Larmar ej vid så kallad narkosgas.

Vattenvarnare som detekterar och larmar med akustisk signal vid
vattenläckage från exempelvis disk-/tvättmaskin, kyl/frysskåp eller
andra produkter från vilka vattenläckage kan vara svårt att upptäcka.

För installation i husvagnar, husbilar, båtar och i bostäder.
Larmet levereras med väggfäste, skruvar, pluggar, nätadapter (230V)
samt 12 V-adapter
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Strömkälla

12 V DC adapter (ingår) och 230 V AC adapter (ingår)

Batteri

Inbyggt 10-års batteri

Mått (B x H x D)

75 x 75 x 35 mm

Mått (B x H x D)

60 x 60 x 24 mm

Art. nr.

13565

Art. nr.

13221

E-nummer

63 035 15

E-nummer

-

STANDARD
Släckspray 400 ml

UNIVERSAL
Släckspray 400 ml

Släcker snabbt mindre bränder även i elapparater under spänning.
Använder ett miljövänligt släckmedel som är biologiskt nedbrytbart.
Kan användas i alla lägen även upp-och-nervänd.

Frosttålig släckspray för mindre bränder även i elapparater under
spänning och fettbränder (exempelvis bränder i stekpannor eller fritöser). Kan användas i alla lägen även upp-och-nervänd.

Släckmedel

Fire-brake foam

Släckmedel

Furex casa foam

Tömningstid

11–14 sekunder

Tömningstid

11–14 sekunder

Räckvidd

minst 2,5 meter

Räckvidd

minst 2,5 meter

Art. nr.

13455

Art. nr.

13456

E-nummer

16 951 27

E-nummer

16 951 28

FÖRSTA HJÄLPEN

FA-MELLAN
Första hjälpenväska, 38 delar

FA-STOR
Första hjälpenväska, 62 delar

Väskan har tre fack samt en nätficka och innehåller
det du behöver för att hantera allt från småsår till
lite större sår samt små brännskador.

Komplett första hjälpen-väska med allt som
behövs för att hantera allt från småsår till lite
större skador samt små brännskador.
Väskan har tre fack och en nätficka samt ett
extra sidofack för egen förvaring.

Innehåll:
Burngel
Sax (liten)
Säkerhetsnålar
Små sår (Sårtvätt, sterila kompresser och plåster)
Mellanstora sår (Sårtvätt, sterila kompresser och Sterilt förband)
Stort sår (Sterilt stort förband)

Innehåll:
Engångshandskar
Mun till mun mask
Mitella
Räddningsfilt
Burngel
Pincett
Sax (stor)
Säkerhetsnålar
Små sår (Sårtvätt, sterila kompresser och plåster)
Mellanstora sår (Sårtvätt, sterila kompresser och Sterilt förband)
Stort sår (Sterilt stort förband)

Mått (B x H x D)

160 x 160 x 80 mm

Mått (B x H x D)

260 x 170 x 80 mm

Art. nr.

13705

Art. nr.

13702

E-nummer

16 937 39

E-nummer

16 951 26
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VI SKAPAR TRYGGA OCH SMARTA HEM
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