
 

 

 

FÖRST PÅ PLATS, HUR GÖR JAG? 

2. BORRA DIG IN GENOM FÖNSTERKARMEN 
Du kan även borra i sidoramen eller mittposten. An-
greppet kan också göras genom en dörrkarm, en 
vindsgavel, ventilationsventilen eller vanlig vägg. För-
delen med en fönsterkarm är att du vet att det är fritt 
bakom. Den långa lansen kan användas genom in-

nertak, yttertak, eller en takfot.  

3. PLACERA LANSEN, DRA SPRINTEN &TRYCK AV  
Håller du lansen med pilen på ovansidan av handskyd-
det så fördelas pulvret jämt och snabbt från taket och 

ner för bästa möjliga effekt.  

1. LOKALISERA BRANDRUMMET 

Eftersträva att först isolera branden så bra som möjligt, 
det ökar förutsättningen för en bra släckeffekt och 
försvårar för branden att sprida sig. Innan du stänger 
dörrar, ropa för kontakt med eventuella personer inne 

i byggnaden. Undvik att andas in giftig brandrök.  

 

KVALITET, STYRKA OCH STIL 
Pulverlansen är genomarbetad för att nå bästa 
möjliga funktion. Den är stilren, ergonomisk och 
erbjuder ett enkelt intuitivt användande.  
 
Snabbkopplingar från CEJN, med en specialtillver-
kad gängadapter tillåter ett högt flöde och uppre-
pade, säkra kopplingar, även efter att de utsatts för 
pulver. 
 
En tömd pulverflaska byts snabbt och säkert ut mot 
en ny för att fortsätta pågående insats. Efter avslu-
tad insats kopplar du på samma sätt en ny flaska till 
Pulverlansen och den är redo för nästa larm. 
 
Slitstark och flexibel slang på 1,8 m, är lång nog för 
en insats upp genom innertak utan att behöva lyfta 
upp flaskan. Pressmonterade snabbkopplingar av 
samma modell i båda ändar gör slangen roterbar 
och monteringen av slangen ”brandmannasäker”. 
 
Handskyddet är fräst i aluminium och anodiserat i 
rött för styrka och stil. Pil-markör syns och kännas 
ovanpå handskyddet och visar strålbildens oriente-
ring bakom vägg eller fönster.   
 
Ergonomiskt och intuitivt utformat gummigrepp 
uppmanar användaren att bära Pulverlansen med 
strålbilden riktad uppåt. En rak anslutning ger ett 
obrutet flöde som minimerar friktion för pulvret. 
 
Lansröret är gjort av 2mm anodiserad T6 aluminium 
som ger slitstyrka, stabilitet, låg vikt och låg invändig 
friktion.  
  
Originalmunstycket är precisionsgjutet i rostfritt stål. 
Optimerad för horisontellt angrepp. Ger mycket 
släckmedel i brandrök där det släcker lågor, kyler 
och gör röken obrännbar. Det bredstrålande mun-
stycket är fräst i rostfritt stål. Utformad att ge bra 
kastlängd i sidled vid angrepp upp på vind från 
våningen under. Munstyckena är demonterbara för 

att underlätta rengöring.  

VARFÖR VÄLJA PULVERLANSEN? 
-Men Pulverlansen tar du dig in i slutna utrymmen och når en lik-
nande släckeffekt som med vattendimma, men utan vattensystem 
kan du obehindrat bära utrustning till angreppspunkten.  
-Pulverlansen har en genomarbetad strålbild som utnyttjar det släck-
medel man bär med sig på bästa sätt.  
-Pulverlansen tillgodoser ett högt flöde. Pulverlansen visar nästan en 
halvering av tömningstiden jämfört med en standardpulversläckare 
(tester utförda på Presto 12kg). Det innebär bättre kastlängd, mer 
släckmedel per tidsenhet och närmare 20 sekunders snabbare töm-
ning! Viktiga faktorer för en potentiellt bättre släckverkan och värde-
full tid för första insatsperson.  
-Pulverlansen är också stilren och ergonomisk, lätt att bära, lätt att 
förstå och lätt att hantera. Det handlar om en räddningsinsats och 
därför har inget lämnas åt slumpen, det behöver inte du heller 

göra! Pulverlansen hjälper dig att optimera din tidiga insats! 

 
ORIGINALET 
För angrepp genom en fönsterkarm eller vindsgavel. Strålbild framåt 
med en solfjäderformad spridning uppåt. Kastlängd: över 10m. Ut-
vecklad för att optimalt täcka taket i ett stort rum 7x5 m (35 kvm). 
Strålbilden är asymmetrisk vilket ger det taktiska friheten att styra 
släckmedlet mot en känd brandhärd eller vrida hela 180grader om 
man skulle önska det, exempelvis vid angrepp  uppåt mot vind. Lan-
sens arbetslängd 530 mm. Tömningstid: 20-25 sek.  
 
LÅNG BREDSTRÅLANDE 
Utvecklad särskilt för angrepp underifrån upp på vind. Kan då nå 
båda gavlarna på en vind. Bra kastlängd i sidled, ca 7m i vardera 
riktningen, total spännvidd ca 14m. Lansens arbetslängd: 1330 mm. 
Tömningstid: 20-25 s. 
 
EXTRA KOPPLINGSKIT 
En vanlig pulversläckare blir en förberedd utbytesflaska till Pulverlan-
sen genom en kopplingssats som monteras mellan flaskan och dess 
originalslang. Den kan användas som vanligt och snabbt kopplas på 
Pulverlansen för att fortsätta insatsen. 
 
 
KOMPLETTERANDE UTRUSTNING 
 
PULVERSLÄCKARE 
Utrustningen kan kopplas till alla typer av 
pulversläckare som har gängad slang. 
Snabbkopplingen anpassas med önskad 
gänga.  
 
BATTERIDRIVEN BORRMASKIN 
Ett nödvändigt tillbehör med tillhörande 
borr D=20 mm. Minst 18 V borrmaskin 
med två batterier på minst 2,0 Ah rekom-
menderas. En allroundborr är ett bra 
alternativ som tar sig genom de flesta 
konstruktioner. För betong och tegel är 
en slagborrmaskin att föredra med be-
tongborr. Genom en fönsterkarm klarar 
man sig med en 25 cm lång borr, men en 
50 cm lång borr behövs för ytterväggar 

och innertak.  
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är ett registrerat varumärke. 

Pulverlansen är designskyddad nr. 003377118 
i sin helhet samt i särskild bemärkelse för 

originalmunstycket samt handskyddet med silverpilen. 

KONTAKTINFORMATION 
 
Daniel Abrahamsson 
Smartish AB 
Org. nr. 559154-2542 
 
Adress:  
Falköpingsvägen 31 
SE-56533 Mullsjö, Sweden. 

E-post: info@smartish.se 

FÖLJ PULVERLANSEN på  

Hemsida: www.pulverlansen.se 
facebook: https://www.facebook.com/DesignbySmartish/ 
Instagram: https://www.instagram.com/theswedishpowderlance/ 

Använd gärna QR-koderna nedan. 

 

Art of smart products 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Pulverlansen är en släckutrustning som 
möjliggör tidig brandbekämpning från 
en säker plats utanför byggnaden.  
 
God design gör den lätt att förstå och 
kan användas av vem som helst som är 
först på plats. Den får plats i ett mindre 
fordon och kräver varken vattentank, 
pump, slangsystem eller andningsmask. 
Det öppnar upp för nya taktiska fördelar 
och kan bidra till ett förnyat grepp över 
det aggressivare brandförloppet vi mö-
ter i dagens byggnadsbränder. Pulver-
lansen är det  optimala verktyget för 
första insats person oavsett om du kom-
mer i släckbilen eller FIP om du kommer 
från räddningstjänsten, vaktbolaget eller 
brandvärnet. Även en hävare kan ha 
nytta av Pulverlansen för insatser genom 
gaveln på en vind eller annat högre våningsplan utan riskerna med att 
använda tung utrustning och högtryck vid arbete på höga höjder. 
  
Metoden är framtagen främst för slutna utrymmen men fungerar 
också genom ett fönster som redan brustit. Släckmedel transporteras in 
i brandrummet genom ett förborrat hål där lansen placeras. Du trycker 
av pulversläckaren på normalt vis och Pulverlansen hjälper dig att 
distribuera släckmedlet för bästa möjliga effekt. Metoden är ingen 
ersättning för rökdykning men den sänker värmen och gör brandrö-
ken obrännbar vilket är en bra riskminimering för den fortsatta invän-
diga insatsen. 
 
EXEMPEL PÅ INSATSER 
Rumsbranden och vindsbranden är de typbränder som produkten är 
utprovad för. Det finns också typbränder där pulvrets förmåga att ta sig 
fram har fördelar jämfört med vatten. I förrådsutrymmen, källare och 
garage likväl som på en vind finns ofta mycket hinder såsom bjälkar, 
hyllor, kartonger eller fordon som vatten har svårt att ta sig förbi. Så 
länge man har ett flöde så har pulver förmågan att trycka sig framåt 
och förbi hinder. Det följer luftströmmar och kan på så vis även nå 
bränder på avlägsna platser i byggnaden. Har man fler pulversläckare 
förberedda att ladda om Pulverlansen med så finns det chans att 
dämpa en utvecklad villabrand från en och samma angreppspunkt om 
man skjuter in pulvret så att det följer med luftflödets riktning. När det 
är möjligt så kan det vara taktiskt att angripa branden från flera håll för 
att bättre komma inpå brandens alla heta ytor. Även vid bränder i bil, 
husvagn eller båt kan man använda Pulverlansen. Den långa lansen 
kan också medge en längre räckvidd eller ett tryggare avstånd från 
branden.  
 
SLÄCKMEDEL 
Pulver är en sammansättning av salter som fungerar mot de flesta 
typer av bränder oavsett om det är i fibröst material, vätska eller gas. 
Det förångas i värme, blandar sig med brandfarlig rök, släcker lågande 
förbränning effektivt och sänker därför temperaturen avsevärt. En 
”knockdown effekt” på branden kan ge den extra tid som behövs för 
att frysa läget, rädda byggnaden och skapa en säkrare miljö för både 
för drabbade inne i byggnaden och för rökdykarna. Pulver är ett effek-
tivt släckmedel i förhållande till sin vikt. Angreppet kan därför göras 
snabbt med en portabel utrustning som kan nå bränder på avlägsna 

och annars svåråtkomliga platser.  

TESTAD AV FLERA RÄDDNINGSTJÄNSTER OCH SKOLOR 
Utrustningen har testats i varma miljöer på fem olika räddningstjäns-
ter och räddningsskolor. Temperatursänkning i garage med fordons-
brand, från 593-270 °C. Vid simulerad rumsbrand så sänktes tempe-
raturen i brandröken till under 100 °C. Argument som nämnts som 
fördelar med Pulverlansen är strålbilden, flödet med den snabba 
tömningstiden samt kvalitén på komponenterna. 
 
ANVÄND SKARPT VID BRAND I RADHUS 
Metoden med pulverlans av olika slag har används under många år. 
Den här Pulverlansen är använd i skarpt läge vid ett känt tillfälle. En 
köksbrand i ett radhus släcktes av styrkeledare med FIP-fordon i tidigt 
skede. Den boende försökte använda sin pulversläckare men tvinga-
des utrymma på grund av brandröken med endast en tredjedel av 
släckaren tömd. När styrkeledaren anländer borras ett hål vid köks-
fönstret och Pulverlansen används. I detta fall kunde rökdykarna 

konstatera att branden är släckt. TESTA DEN DU OCKSÅ!  
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