
- Bana för uppåtriktade avgasrör
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VSR
Specifikation
VSR är lämplig för utryckningsfordon med uppåtriktade 
avgasrör som t ex räddningsfordon på flygplatser, 
tunga utryckningsfordon eller bussar. VSR kan 
anpassas för fordon som backas in i eller som körs 
igenom servicestationen. Den passar också fordon 
som står parvis uppställda. Banans längd anpassas 
efter lokalens storlek.

Material 
Aluminium profil. 

Installation 
Mot vägg eller tak.

Underhåll
Se produkt manual.

TEKNISK DATA

Prod.nr Infångare Back-in Genom-körning
avgasrör anslutning anslutning

VSR-6 5.8 m 12 m  - 1 st 1 st -
VSR-9 8.8 m 18 m  1 st 1 st 1 st -
VSR-12 11.6 m 24 m 1 st 1 st 1 st -
VSR-12-D 11.6 m 24 m 1 st 2 st - 1 st
VSR-15 14.6 m 30 m 2 st 1 st 1 st -
VSR-15-D 14.6 m 30 m 2 st 2 st - 1 st
VSR-18 17.4 m 36 m  2 st 1 st 1 st -
VSR-18-D 17.4 m 36 m  2 st 2 st - 1 st
VSR-21 20.4 m 42 m 3 st 1 st 1 st 1 st
VSR-21-D 20.4 m 42 m 3 st 2 st - 2 st
VSR-24 23.2 m 48 m 3 st 1 st 1 st 1 st
VSR-24-D 23.5 m 48 m 3 st 2 st - 2 st

ER-5,8

Sug profil VSR-BIC

Back-in anslutning.

VSR-DTC
Genom-körning anslutning.

VSR-CAT
Infångar avgasrör

ERRS-x

Låg friktion gummilist

ERS
Skarv.

Aluminium 
profil längd 

Låg friktion 
gummilist Skarv 



Plymovent representant
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PC-500
Trycksensor för aktivering av spjäll eller fläktstart

PCU-1000/OS3
Styrenhet. Helautomatiskt styrskåp för fläktkontroll. 
Fläkten kan styras manuellt eller med hjälp av 
tryckvakt PC-500. Används tillsammans med 
relevant motorskydd (ingår ej).

ICE-LC
Helautomatisk spjällstyrningsenhet utan spjäll och 
sensor. Justerbar efterloppstid 7 sek - 6 min. 

Utsugningskona
Levereras i dimension  75 mm - 150 mm.

Fläkt
Se separat datablad fläkt.

TRYCKFALL

Diagrammet visar tryckfall kanal vid olika 
luftmängder.

Rekommenderade luftmängder:

Chefs fordon
Fordon 10 l motor
Fordon 16 l motor

360 m3/h 
720 m3/h 
1070 m3/h

Fordon 24 l motor 1800 m3/h

Rekommenderad lufthastighet:

I kanal 10 - 15 m/s  

UPPHÄNGNINGSYSTEM

VSR upphängningssystem säkerställer att skenan 
hänger fritt och kan röra sig i sidled som fordonet vid 
inkörning och utkörning från brandstationen. Skenan och 
infångning av avgasrör är rörlig 30 cm i sidled, vilket 
säkerställer att systemet är flexibelt och lätt för föraren att 
hantera. En centreringsfjäder ser till att skenan återgår till 
sin position efter det att fordonet har lämnat 
brandstationen. Systemet levereras med ett kit som 
innehåller upphängningsprofil, upphängningsfästen och 
vagnar, centreringsfjäder, säkerhetstråd, vagnsstop och 
hårdvara för en upphängningspunkt. Längden på skenan 
bestämmer antalet upphängnings detaljer, se nedan.

Prod.nr Antal
upphängningar

VSR-6 2 st
VSR-9, -12, -15 3 st
VSR-18, -21 4 st
VSR-24 5 st
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