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WORMALD SIGNALCO A/S     AVDELINGSKONTORER               FORHANDLER
Stanseveien 13
Postboks 52 kalbakken        Bergen     Tlf. 55 50 87 50
0901 Oslo        Narvik     Tlf. 76 94 13 20   No. 932 999 099 MVA
Telefon: 22 91 76 00        Stavanger Tlf. 51 42 55 55   info@wormald.no
Telefaks: 22  91   76  01    www.wormald.no

BRUKSOMRÅDE:

ANBEFALTE SKUMKONSENTRATER:

Petrokjemisk industri, industri generelt,
flyplasser og brannvesen.

FORDELER:

Fordelen med mellomskum er at mengden
skum produsert er fem ganger så høy som
for tilsvarende antall liter skum/
vannblanding benyttet som tungtskum.
Dette mulig-gjør fylling av små rom,
legging av skumtepper på brennbare
væskeflater mm.

Fungerer godt ved bruk av protein,
fluorprotein, syntetisk, FFFP, og ARC
skum konsentrater.

KONSTRUKSJON:

Kombiskumrøret består av et dyse
arrangement, to skumrør bygget inn i
hverandre og et håndtak for å bytte mellom
tungt og mellomskum. Det innerste røret
generer tungtskum og det ytre røret
genererer mellomskum. Et innebygget filter
motvirker gjentetting av skumrøret. Ved å
benytte rustfritt stål og motstandsdyktig
polytelenplast har man optimal beskyttelse
mot korresjon. Dysen er laget av lettmetall i
likhet med av/på kranenog kuplingen.

Med et kombiskumrør er det mulig å trekke
nytte av begge skumtyper ved bruk av et
skumrør. Man bytter mellom tungt- og
mellomskum med et enkelt håndgrep.
Som regel vil man alltid ha behov for å
benytte både mellom og tungtskum i en
slokkeinnsats. Når brannen er på sitt mest
intense vil man  kunne begynne påføring
av tungtskum fra lang avstand.

Etterhvert som man får grep på brannen vil
man ha behov for å gå over til bruk av
mellomskum. Kombiskumrøret sørger for
at man ikke behøver flere slangeutlegg med
injektorer. Man sparer således tid og
ressurser i form av utstyr og mannskap ved
bruk av kombiskumrør.
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