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1. Maskinafdelingen Brandinstruks. 

Indledning. 

Som en følge af standardiseringen af det rullende nia-

teriels forsyning med brandslukningsmateriel samt forskel-
lige faste anlægs udstyr. med brandslukningsmateriel er 
denne instruks udarbejdet for at sikre ensartet anbringelse 
og vedligeholdelse af udstyret. Endvidere skal nærværende 
tjene som vejledning i brugen af de forskellige brandsluk-
ningsapparater. 

Instruksens fordeling. 

Maskinafdelingen 
Distrikternes maskintjenesters 

administrationskontorer 
maskindepoter 
vognopsyn 

Tilsynsførende personale 

) 
) 
) 

efter behov 

efter behov 

pers. eksemplar. 



D.S.13. Alm. brandslukningsregler 

2 . Almindelige regler for brandslukning. 
Enhver brand begynder som en lille brand. 

2. 
2.1 

Det gælder ved brandbekæmpelse om at gribe ind så tid-
ligt som muligt. 

Jo mindre slukningsmidler der er til rådighed, desto 
vigtigere er det at følge denne regel. 

Ved· slukning af brand gælde·r det om at kvæle ilden ved 
at hindre luftens ilt i at nå Endvidere skal 
det brrondende objekt aflrnles så temperaturen når ned under 
antændelsestemperaturen for det pågældende stof. 

Det er vigtigt, at slukningsmidlerne (vand, pulver el-
ler kulsyre) sprøjtes på det sted, hvor flammerne bryder 
frem fra objektet og ikke som det ofte sker sprøjtes på top-
pen af flammerne elJ.er på røgen. · 
Sluk altid fra neden og opefter. 
Gå så tæt på.ilden som muligt. Derved udnyttes slukningsmid-
let bedst. 
Hold vinduer, døre o.l. lukkede. 

2.1 Brande inddeles i forskellige klasser, alt efter hvilke 
stoffer der er i brand. 
Klasce A omfatter brand i træ, klude, papir 0 • .lign. 
Klasse B omfatter brande i brandbare væsker. 

" 

Klasse c onfatter br ande i el-anlæg. 
Klasse D omfa tter brande i motorkøretø jer, både o. lign. 
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2.2. Alm. brandslukningsregler. 

Træ brand 
D.S • .b. 

Ti l sluknin::; af brand i trm er det bedst egnede 
slukningsmiddel . 

Vandet ska l påføres ildens arnested. Herved afkøles 
det brændende træ, branden hindres i at brede sig. 
Desuden virl:er V<:indet og den udviklede damp kvælende på 
ilden, i det lufte!ls ilt hindres adgang til brandstedet. 

Benyttes spande eller lignende til transport af van-
det, mm1 :Lkke kaste .J.lt vandet på ilden på en ga.."1g, 
men i smi portioner. Evt. sprøjtes (sjaske s ) vandet p5. 
med hænderne. 

Er det v anskeligt at skaffe vand, kan :pulverslukkere 
eller kulsyre - sne-slukkere anvendes t i l at slukke med, 
hvis branden i kke er gået i dybden. 3r ilden trængt ind 
i t ræet, ·3r <let nødvend·i g t hu:ctist som r.mli g t at ef-
terslu'kl<.:e !ned vand, id.et pulver eller kulsyre ikke kan 

glødebrand inde i træet. 
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1 " D.S.li. I MaskinQfdelinRen 2.3. Alm. brandslukningsregler. 

Oliebrand. 

Ved brand i olie eller andre brandfarlige væsker er 
det i de fleste tilfælde umuligt at slukke med vand. 

l\Iindre brande slukkes lettE?st ved hjælp af en pulver-
slukker. Branden angribes idet :pulverslMker-
nes pistol bevæges hurtigt fra side til side foran den 
der foretager slukningen. Fig. 1. 

brændende væske 

bevægelse af strålespids 

stråle fører 

slukket område 

EfterhC.nden som branden slukkes flyttes ildslukkeren 
fremad. Ved fremrykningen må det påses, at branden også 
er slukket ved siderne, da ilden her ellers vil kunne gen-
antænde den en gang slukkede bag stråleføreren og 
således indeslutte ham. Fig. 2. t Vindretning 

d 
For lille slukningskapacitet 
i forhold til det brændende 
områdes størrelse. 

slukket område 

genantænt område 

Er det brændende areal for bredt til at een mand kan 
slukke helt ud til siderne, må to eller flera angribe bran-
den Fig. 3. i Vindretning 

Slukningen sker i 
hele fladens bredde. 
Ilden forhindres i at 
løbe rundt om mandskabet. 



D.S.B. Alm. brandslukni ngsregler. 
Maskinafdelingen Oliebrand 2.3. 

! 

I 1 

i 
I ----1 
i 

I 
I 
' 
I I 
I I I . 
i ! 

I 
IL_ 
I 

Ved slukning af brand i væske r gælder det i øvrigt om 
at branden slukkes helt i første omgang . Er. den benyttede 
pulverslukker ikke tilstrække lig til at slukke ilden helt, . 
vil der være fare for, at den res terende ild atter vil bre-

·de sig til det allerede slukkede område . For at undg& de t-
te må så mange pulverslukkere som mulig skaffes til veje 
inden ilden bekæmpes, eller også må hjælpere skaffe flere 
slukkere frem, medens en mand straks går i gang med sluk-
n i ngen . 

-·------- -----------------------------. 
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D.S. 13 . Alm. brandslukningsre gler. 
Brand i el-instal. 2.4. 

I 
! 

Brand i el-instal. skal søges slukket ved hjælp af 
kulsyre-sne-slukkere. 

Kulsyren blæses ud mod ilden på så kort afstand som 
mulig. 

Inden slukning forsøges, skal den elektriske strøm 
afbrydes. 

Er branden i et lukket rum så kraft i g, at a.et er umu-
ligt at opholde sig i rummet, kan man søge at slukke på føl-
gende måde: 

1. Det nødvendige antal slukkere t il veje. Antallet 
er bestemt af ruro.mets størrelse. 
Der skal regnes med 1 kg kulsyre pr. 2 m3 rum. 

2. Døren til rummet åbnes på klem, og ventilen på en kulsyre -
sne-slukker åbnes helt og slukkeren kastes ind i rummet, 
og dØren. lukkes. 

3. Punkt 2 gentages, indtil det tilstrækkelige antal slukke-
re er kastet ind i rummet. 
Døren lukkes hver gang et apparat er kastet i nd, således 
at man t1.ndgår unødigt aftræk af kulsyre. 

Efter slukning af brand med kulsyre, må der udvises 
stor forsigtighed ved indtramgen i rummet af hensyn til fa-
ren for kulsyreforgiftning . 

Er det ikke muligt at. slukke branden med kulsyre, kan 
pulverslukkere anvendes. Pulveret leder ikke den elektriske 
strøm. Den eneste ulempe ved pulveret er, at det ikke for-
damper, hvorfor det er nødvendigt at rense maskinerne og in-
stallationen efter branden. Dette er dog af mindre betydning, 
da branden som regel altid vil eøre reparation af den pågæl-
dende installation nødvendig. 

Kulsyre-sne-slukker egner si& ikke til brandslukning 
i fri luft eller i rum med stærk træk. 

--- --·----------- --·--- - ------------- - - - - -----< 



D.S. B. Foi-·holdsrezler ved br:::md i tog 
Maskinafdelingen 

3.1. 

3 . 2 . 

Opdages der brand i et tog linien , skal toge t 

S +r,, 1-s c.···t;">1dc•er· v ed b"·,.,.,. .-,-f n·-cJ>,,...,::>nse>·1 
V ...-.:.\. '::.> .;.1..• o:> V oJ V l.J • .1. \.A..;:_:, ... ',..../ .t, • 

Er cl0t t.'.:.li d.delbc.rt i ndl ysende, e.t det vil v:J)re en 

forda 1 at f o1"ts:::;tte til n::;rmeste st:::tion, uden at f a ren 
for :personer ellc :c materiel derved øges , kan standsnin-

doz h3rt i l . 
· St :::i.:.1c.lsni nt;en bor vidt muli.'.3t i1i;:ke ske i b r and-

f a rliL;e 
Har :vc.c:·et benyttet, sk:il n ødbre msehanen 

str:.:1ks o.::; to;;ets bramsesysten :pur11:pes op, s:l-

led.es at eilt. viderefaI"else :.lf nT.rme ste sta·tion 

ikke s i nker;; . 

3r 3.nd i vo .;;:i. 
3iter af tocet ilden med 

da f orlL.':.n(ter.. 'T:;rcnde sluknin3s:mi cller . 
.Er Jtioze t fre m.ført af detrlploko , soc;es ilden s l ukke t 

;ned vand l' r.:.t tenderens- hen?10ldsvis 9ersonvoc;nens v and -

beholdnin . .::;. (Vs.nd fr:i to ile.t Sæ:lt evt. varr.1ekedel e ller 

kokken) . 
Er to.:;et fremført fif d ie selloko eller m.otorvot?,n .s 0-

c;es ilden slukket med det i d i esellokomotivet/motorvog-

nen e.n1Jra:..:;te slukningsm.ateriel . 
SlL.r dette ikke til, kan benyttes vandbeholdnine;en i 

:personvo.:::;ne hen:1oltlsvi s lokoE:.otivet/1-:!.ctorvognen. (Ke del-
v::ind fro. kølevand). Endvidere kan efte r 
f orho lden.de ;Jenyt tes eller :=sand . 

3rand i ll.i eoelloko/mot()l"Vo;,;;n . 

O:pcL.:3es b:..:'2.nd i dicsa lloko/n1oto::."vocn skal toget 
straks sto..ndses. Olietil:L:.;rs l -2!n luklrn;;; ( i :Jff og be -

t jenes for .fort17kspmnpe os i T::O og lynto g 
1 u1r1.-c c.• ·f'o r ·.1..c- :ci 1 d J . ",,., 1ro 0 .,. 011· "'"" .:i·l ·1 S \ !:far" 011' 0 f:1' l ·fn1"s -
·- - ._...,__ v_"J._. . • ...., 0 c" ·=> v ...,.,._ i...J. _, ... , • J.. - .._...., . "-'-

len vs ret de udvendizt p& cavlen a f litra 

rJ .fl. hC.ndt:l:; A :C det Il'Jdve:-id i .::;t at betje:.1e de 
h:nd t s3 inde i f or atter at 

olie:1 . 
Er '.?. .. ,.ifi)r'rdes v,:;d a f batteri·• 

3vt . med os olie til r ens -

ninc :::.f f i lt1"e fjernes ii1askin:·1.u·;ru1et . 
I lll.A::: r.1ed c:.lle til i,:ldi,:;hcd v ærende midler 

o.:; i zvri::;t s om an.;ivet under G.fsn i t 3 . 3 o.:; 

OJ 3.5. 

Er e.f et s cldant omfan3, 2.t den ikke kan 
slukkes me d det til r ådighed slukn ingsmateriel, 

og det vil v:::.;re en f are for den øvri ge del af toget at 
videreføre det t il nærmeste sta tion, for der at lade 

brandvæsenet foretage slukningen, afkobles vognene bag 



D.S.B. 
Maskinafdelingen 

Forholds regler ved brand i tog 3.4 - 3.5 

den brændende vogn eller loko, og den forreste del, med 
det brændende køre·tøj bagest, videreføres til nærmeste 
station, hvortil brandvæsenet søges tilkaldt evt. gennem 
en linieteiefon. 

Brændende må dog ikke videreføres, såfremt 
det vil medføre fare for antænde l se af togdelen foran det 
brændende køretøj eller af skov, bygnin5er eller lign. 
langs banen. I sådant tilfælde udkobles det brændende kø-
retøj og anbringes et passende stykke 'fra den øvrige del 
af toget. 

Vil brændende materiel til fare for tog på na-
bosporet, skal dette omgående dækkes efter reglerne i 
S.R. 

3.4. Videreførsel af med brændende VOEP: eller loko . 
Er branden af et sådant omfang, at den ikke 

slukkes med det t i l rådighed værende slukningsmateriel, 
men på den anden sids ikke så kra;ftig, at en viderefør-
sel vil .frembyde fare.for den øvrige del af toget, køres 
til nærmeste station, hvortil brandvæsenet snarest søge s 

evt. gennem en linietelefon. 
Under kørslen skal branden holdes under opsyn, så 

indgriben straks kan finde sted, såfremt branden skulle 
brede sig faretruende. 

der i togdelen bag den brændende vogn findes 
vogne med brandfarlige stoffer (beholdervogne, hal mvogne 
o.l.) , må videreførsel af hele toget ikke finde . sted, men 
bagtoget efterlades som.angivet i afsnit 3.3. 

3. 5. Videreførsel af ·tog efter brandslukning. 
Et tog må ikke videreføres efter en brandslukning, 

før det er konstateret, at dat sikkerhedsmæssige udstyr 
er i or den (bremser, signal apparater o.l.). 

Alle materialer, der har været angrebet af ilden, 
skal fje rnes, såfremt da t er muligt, for at sikre mod en 
genopblussen af branden . 

lånes slukningsmateriel på nærmeste station el-
ler hos brandvæsenet, således at en genopblussen af il-
den kan bekæmpes under viderekørslen. 

Er al t slukningsmater:ial i toget brugt, må dat ikke 
videreføres uden nyt slukningsmateriel er skaffet til ve-
je gennem en station eller ved lån· fra brandvæsenet, 
civilforsvaret eller lignende . 



[ - ·- D.S.B. 
Slukningsmateriel. 4. 
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I det rullende materiel benyttes følgende typer sluk-
ningsapparater: 

6 kg pulverslukkere 
12 li 

6 li 

li 

kulsyresneslukkere. 
Ved stationære anlæg benyttes f øl gende typer: 

2 kg pulverslukkere 
12 li li 

5o " 
6. li 

2o " 

li 

kulsyresne slukkere 
ti 

I afsnittene 5 og 6. er de nævnte ildslukkere nærmere 
beskrevet. 
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1 ···· D.S .B . 
MaskinQfdelinP.en 

2 kg pulverslukker 
Tegning: se bilag 1 

dimensioner 
totalvægt, opladet 
l .adning, pulver 

Pulverslukker 2 kg 
Beskrivelse 

370 x 100° mm 
5 kg 
2 kg 

drivladning (kulsyreindhold) 55 g 

Beskrivelse 
Slukkeren består af følgende hoveddele: 

Beholder med pulver 
dæksel med igangsætningsmekanisme 
drivladning. 

5.1.1. 

Beholderen , der er fremstillet af stålplade, er på siden, 
i nærheden af toppen , forsynet med en studs, udformet som 
et kort strålerør. Indvendig i beholderen er studsen i for-
bindelse med et stigrør, der går ned til beholderens bund. 
Studsen er lukket med en gummihætte for at hindre fugtighed 
i attr:ænge ind i beholderen. På modsat side af beholderen 
er anbragt et bærehåndtag. 

I toppen af beholderen er der en åbning for påfyldning 
af Åbningen er forsynet med indvendig gevind for 
påskruning af dæksel. 
Dækslet , hvormed lukkes for oven, er forsynet med 
udvendigt gevind og tætningsring af gummi. I midten er i-
gangsætningsmekanismen anbragt. Deu består af en slagstift 
i et styre rør. 

Slagstif·t;en er holdt oppe i sin øverste stilling af en 
spiralfjede r og sikret ved en sikringsstift, der er stukket 
igennem en tværboring i slagstiftens top. 

Sikringsstiften er plomberet i sin normalstilling. 
I deu ene side af dækslets underside er der fastgjort et 

tyndt rør , der når ned til beholderens bund. Røret står gen-
nem en tværboring i dækslet i forbindelse med under 
slagstiften. 

af en lille stålflaske (patron) fyldt 
med kulsyre under h øjt tryk. Denne patron har foroven eu 
hals med udvendigt gevind og 6-kant nederst på halsen. Fla-
skehalsens åbning er lukket med en speciel lukkeskive af 
tyndt metal. 

Patronen fastskrues i bunden af dækslet i et gevindhul 
lige under slagstiften. 

I L I --·----------------------
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D.S.B. 
MaskinafdelinRen 

Pulverslukker 2 kg 
Virkemåde og anvendelsesområde 

Virkemåde. 
-Plomben brydes. 

Sikringsstiften trækkes ud. 
Slukkerens strålespids rettes mod ilden . 

5.1.2. 

Slagstiften slås ned. Herved bryqes kulsyrepatronens 
lukkeskive og kulsyre strømmer ud i behålderen', hvorved 
pulveret trykkes ud af stigrøret og strålespidsen. 

Anvendelsesområde. 
. . 

Slukkeren kan anvendes til brande af klasse B, C og D. 
Den er sarlig egnet til slukning af brande i bilmoto.rer 
og f.eks. mindre kar med brandfarlige rensemidler. 

1--···---------
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D.S.B. 
Maskinafdelingen 

5.1.3. Genladning. 

Pul verslul<:ker 2 ·kg 
Genladning og periodisk eftersyn 

1. Dækslet afskrues • . 
2. Patronen skrues ud af dækslet. 

5.1.3. 
5.1.4. 

3. Stigrør og strålespids blæses rent for pulver med 
trykluft. 

4. Nyt pulver :påfyldes beholderen og påfyldningsåbningens 
kant børstes ren. 

5. En fyldt og kontrolvejet patron påskrues. 
6. Dækslet skrues på. Se efter at pakningen ar hel og på 

plads. 
7. Sikringsstiften anbringes på plads og plomberes. 

1 8. Dato for genladning stemples på slukkerens mærkeseddel 
og indføres i kontrolbog. 

5.1.4. Periodisk efters_yn. 
1. Hver 12. måned afskrues topdækslet, og det efterses at 

pulveret er tørt og levende. 
2. Patronen kontrolvejes. Vægt og dato noteres i kontrol-

bog, og stemples på slukkernes mærkeseddel. 
3. Patroner, hvis normalvægt {påstemplet patronen) er re-

duceret mere encl 8 g,- indsendes til genopladning. 
4. Såfremt det skønnes nødvendigt, foretages opmaling af 

beholder og påføring af nyt overføringsbillede med 
instruktion. 
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Xaskinafdelinr,en 
Pulverslukker 6 og 12 kg 

Beskrivelse 

· 6 ]?.Ulverslukker. 
Tegning: se bilag 

dimensi.on.e r 
totalvægt, 
ladning 9 pulver 
drivladning, (kulsyre-indhold) 
slange 
prøvetryk 

Beskrivelse. 

6 kg slukker 

5 3o iG J.49 mm 
12,5 kg 

6 kg 
180 g 
3/8'' X 0 ,8 m 
25 ato 

Slukkeren består af følgende hoveddele: 
Beholder med pulver · 
dæksel med igangsætningsmekanisme 
driYladning 
slange med afspærringsventil og 
strålespids. 

12 kg slukker 
620 X 186 mm 
22,5 kg 
12 kg 
·250 g 
1/2 11 X 0 ,9 m 
3o ato 

Beholderen, der er fremstillet af stålplade er forneden for-
· synet med en påsvejst fodring og for oven på den ane side med 
en studs der indvendig fortsætter i et stigrør, der går ned 
til beholderens bund og udvendig er forsynet med gevind for på-
skruning af slange. 

I toppen af beholderen er der en stor åbning for på-
fyldnine af pulvero Åbningen er forsynet med udvendig gevind 
for påskruning af dæksel. 
Dækslet , hvormed beholderen lukkes for oven, er af messing og 
forsynet med indvendig gevind og tætningsring af gummi. I mid-
ten er igangsætningsmekanismen anbragt. Den består af en slag-
stift , der er anbragt i et styrerør på dækslet. Slagstiften en-
der i en hætte, der går uden om styrerøret og således tjener 
som tætning mod snavs og fugt. Denne hætte er igen dækket med 
en plomberet sikringshætte, der hindrer utidig igangsætning af 
pulverslukkeren. 

Slagstiften er holdt oppe i sin øverste stilling af en 
i styrerøret indbygget fjeder. 

består af en lille stålflaske (patron) fyldt med 
kulsyre under højt tryk. Denne patron er foroven forsynet med 
en hals med udvendig gevind og 6-kant nederst på halsen. Åb-
ningen i flaskehalsen er lukket med en speciel lukkeskive af 

metal . Drivladningen er skruet fast i en skålformet plade 
og med kontramøtrik på pladens overside. Fra pladens 
oversi8e er ført et rør ned til den store beholders bund. Pla-
den anbringes l øst på en reces i beholderens store åbning og 
fastholdes ved at dækslet skrues fast. 

I er fastgjort til beholderen ved hjælp af en studs med 
I 1 _Yderst er slangen_f_o_r_s_'))_m_e_t_rn_e_d_e_n __ P_i_s_t_o_1 __ me_d_s_t_r_å_1_e_s_p_ids__.'4 
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D.S.B. 
Maskinafdelingen 

Virkemåde. 

Pulverslukker 6 og 12 kg 
Virkemåde og anvendelsesområde 

5. 2. :2. 
5.3 .2. ·-

Sikringshætten fjernes samtidig med at plomben brydes. 
Slagstiften slås ned, hvorved der stikkes hul i patronens lukkeskive. Slagstiften skal herefter gå op i sin topstilling i gen. Såfremt dette ikke sker skal den trækkes op med fingrene. 
Idet lukkeskive bryde.s, strømmer patronens kul-syre ud i beholderen og sætter denne under tryk. 
Ved åbning af pistolen vil pulveret blive blæst ud og 

danne en sky foran pistolen. 
Pulverskyen yder brugeren god beskyttelse mod strålevar-

me og virker kvælende på ilden. 
Anvendelsesområde. 

Pulverslukkeren kan anvendes til slukning af brande af kl asse B (brandba.:ævæsker), klasse C (el-anlæg) og klasse D (motorkøretøjer, både o.lign.). Endvidere kan pulverslukkeren anvendes til slukning af k l asse A brande (brand i træ, klude, papir o. lign.), men her er· efterslukning med vand i reglen 
nødvendig. 
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D. S.B. Pulverslukker 6 og 12 kg 

Genladning 

Genladnine;. 
1. Eventuelt overtryk i beholderen udlignes ved at stille 

beholderen med bunden opad og åbne for pistolen. Her-
ved undgås , at pulver, der evt. er tilbage, biæses ud. 

2. Dækslet skrues af. 
3. Patronen skrues af sin holder. 
4. Stigrør, slange og pistol blæses rene for pulver ved 

hjælp af trykluft . 
5. Nyt pulver påfyldes beholderen, og kanten af påfyld-

ningsåbningen børstes ren for pulver. 
6. En fyldt og kontrolvejet patron påskrue s og anbringes 

i beholderen (husk kontramøtrik). 
7. Dækslet skrues atte r stramt på og plomberes. Se efter 

at pakningen er hal og på plads. 
8. Sikringshætten anbringes og plomberes. 
9. Dato f or genl adni ng stemples på slukkernes mærkesed-

del og indføres i kontrolbog. 



I D.S.B. 
Maskinafdelingen 

Periodisk eftersyn,. 

Pulverslukker 6 og 12 kg 
Periodiske eftersyn. 

5. 2. 4. 
5. 

1. Hver 12. måned (hver 6. måned for slukkere i rullende ma-
teriel) afskrues topdækslet,og der foretages eftersyn af 
pulverladnihg, der skal være tør og 
Patronen kontrolvejes. 

2. Vægt og dato noteres i kontrol bog, der føres af det t ·ja·neste-" 
sted, der foretager eftersynet. En mærkeseddel med efter-
synsdato bindes til bærehåndtaget. 

3. Patroner, der viser sig at indeholde 2o .g mindre end nor-
malladningen (påstemplet patronen) indsendes til genop-
ladning. 

4. Såfremt det efter vejningen viser sig vanskeligt at sætte 
patronen ned i pulverladningen lukkes påfyldningsåbningen, 
og slukkeren engailg::med _. 1 .vejret. 
Pulveret bliver herved mere levende og patronen vil heref-
ter lettere kunne isættes. 

5. Hvert tredie år trykprøves beholderen med det påstemplede 
prøvetryk (vandtryk) og efterses for tæringer 
i videst muligt om:fang. Genopladning må først finde sted, 
når beholderen er fuldstændig tør (blæses tør ·med varm 
luft). 

6. Trykprøvningen i kontrolbog. 

7. Samtidig med trykprøvning foretages, såfremt det er nød-
vendigt, opmaling af beholder og påføring af nyt overfø-
ringsbillede med instruktion. 

- -·--"--·----------- ---------------------:---
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D.S. B. 
MaskinafdelinRen 

Pulverslukker 5o kg 
Beskrivelse 

5.4.1. 

Dimensioner 
to.tal vægt, opladet 
ladning, pulver 
drivladning, kulsyre 
slange 

h = lo 25 mm, b = 500 mm, 1 = 550 mm 
10 3 kg 

5o kg 
2 kg 

t" X 5 m 
prøvetryk 30 ato 

Beskrivelse 
Slukkeren bestå r af f ølgende hoveddele: 

Behol der med pulver 
dæksel med sikkerhedsventil 
drivladningsbeholder med ventil 
slange med afspærringsventil og 
strålespids 
hjul og beslag. 

Beholderen, der er fremstillet af Siemens-Martin·stål, er 
forneden -forsynet med to kørehjul og et støtteben. På for-
siden er på svejst beslag for ophængning af slange. Et ltøre-
flå.ndtag er påsvejst den del af beholderen. På behol-
derens forside er der på den nederste del anbragt en studs 
der indvendig fortsætter i et stigrør, der går ned til be-
holderens bund og udvendig er forsynet med for på-
skruning af slange. 

Imellem håndtagene er beholderen f orsynet med en studs 
beregnet for tilslutning af nitrogenflasken (drivladningen). 

Øverst har beholderen en påfyldningsåbning, der luk-
kes med et skruedæksel. 

Dækslet, der lukker påfyldningsåbningen, er fremstillet af 
metal. I midten af dækslet er anbragt en sikkerhedsventil. 

Dri vladningen er ·kulsyre i en ·2 kg stålflaske, der er an-
braet på beholderen under kørehåndtaget ved hjælp af et par 
bø jler. 

Flasken er foroven forsyne t med en plomberet 
afspærringsventil, hvis udløb gennem et rør er sat i for-
bindels e med den s tore beholder. 

Slangen er fastg jort til beholderen ved hjælp af en studs med 
omløber. Yderst er slangen forsyne t med en pistol med stråle-
spids. 



I 
I 
I 

I I 
I 

I 
l 
I 
I 

D.S. B. 
Maskinafdelingen 

Virkemåde 

Pulverslukker 5o kg 
Virkemåde og anvendelsesområde 5.4.2. 

Ventilen på kUlsyre-flasken åbnes, hvorved samtidig 
plomben brydes. 

·"'Kulsyren. strømmer over i pulverbeholderen og sætter 
denne under tryk. 

Slangen rulles ud og pistolen rettes mod ilden på så 
kort afstand som mulig. 

Ved åbning af pistolens ventil blæses pulveret kraf-
tigt ud og danner en sky foran pistolen. 

Pulverskyen yder brugeren god beskyttelse mod stråle-
varme og virker kvælende på ilden . 

Anvendelsesområde 
Pulverslukkeren kan anvendes til slukning af brande 

af klasse B, C og D. 
Ved brande af klasse A kan ilden slås ned med pulver-

slukkeren, men efterslukniµg med vand er som regel nødvendig. 
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5.4.J. D.S.B. 
Maskinafdelingen 

:i?ulverslukker 5o lrg 

Genladning . 
1. Eventuelt overtryk i beholderen udlignes ved at lægge den 

ned og åbne for pistolen. 

2. Beholderen rejses op og dækslet afslcrn.es. 

3. Kulsyreflasken udskiftes med en fyldt og kontrolvejet 
flaske og ventilen plomberes. 

4. Stigrør, slange og pistol blæses rene med trykl uft. 

5. Beholderen fyldes op med nyt pulver og kanten af påfyld-
ningsåbningen børstes ren. 

6. Dækslet skrues atter stramt på og plomberes. Se efter, 
at pakningen er hel og på plads. 

7. Dato for genopladning stemples på slukkerens mærkeseddel 
og indføres i kontrolbog . 
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r.--: D.S.B. 
Maskinafdelingen Pulverslukker 5.o kg 5.4.4·. 

Periodisk eftersyn. 

1. 12. afskrues topdækslet og der foretages efter-
syn af . pulverladningen, der skal tør og levende. 

2. Kulsyreflasken kontrolvejes. 

3. Vægt og dato noteres i kontroloog, der føres af det tje-
nestested, der foretager eftersynet. Mærkeseddel stemples . 
med eftersynsdato. 

4. Kulsyreflåsker med et vægttap på mere end udskiftes 
og sendes til genopladning. 

5. Hvert J. år tømmes beholderen for pålver og synes for ind-
vendige tæringer, hvorefter den trykprøves med vandtryk. 
Genladning med pulver må først finde sted, når beholderen 
er fuldst.:;mdig tøt (blæses· tør med varm luft). 

6. Trykprøvningen indføres i kontrolbog. 

7 . Samtidig med trykprøvning, foretages, såfremt det er nød-
vendigt, opmaling af beholder, og påføring af nyt over-
føringsbillede med instruktion. 

--········---··- ---------------------------



D.S.B. 

Dimensioner 
tatalvægt, opladet 
indhold 
indhold 

Kulsyre-sne-slukker 6 kg 
Beskrivelse 

770 .x 140 mm 
16,6 kg 
8,o4 1 
6,o kg 

Slukkeren ·består af følgende hoveddele: 

Trykflaske med 
ventil med drejeventil 
slange med tragt 
beslag med bærehåndtag. 

6.1.1. 

Trykflasken, der er en specielt hærdet letvægtsstålflaske, 
er forneden forsynet med en påsvejst ståfod og foroven med 
en studs med gevind for ventilen. 

Ventilen et ventilhµs, der foroven har en gennem-
boring for ventilspindelen, der ender i et drejehåndtag, og 
på siden en studs for påskruning af en slange. 

Slangen, der er en højtryksslange for 35 ato' arbejdstryk, 
er i den ene ende forsynet med omløber for påskrunrng på 
ventilhuset og i den anden ende med en med træhåndtag for-
synet 43 cm lang tragt af plastic. 

Beslaget, der er spændt om beholderens øverste del og om 
beholderens er forsynet.med et påsvejst bærehåndtag og 
en ophængningsbøjle for tragten. 
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D.S.B. 
Maskinnfdelingen 

ViTkemåde 

Kulsyre-sne-slukker 6 kg 
Virkemåde og anvendelsesområde 6.1.2. 

Slukkeren nedtages af sit ophæng og bæres nær hen til 
brandstedet. 

Tragten rettes mod ilden og ventilen lukkes helt op. 
Kulsyren vil da strømme ud af tragten og virke kvælende 
på ilden. 

Tragten skal holdes tæt på det brændende objekt. 

Anvendelsesområde 
. . . 

Kulsyre-sne-slukkeren kan anvendes til slukning af bran-
de af klasse C (el-anlæg) og D (motorkøretøjer o.lign.). 
Endvidere kan den anvendes til klasse B brande (brandbare væ-
sker), men er ikke så god hertil som pulverslukkere. 

Slukkeren egner sig bedst til bekæmpelse af brande ·i luk-
kede rum. 

Til slukning af brand i kan slukkerne også an-
vendes. 

L_· ··--·------1 
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D.S.B. 

MaskinafdelinRen 
Kulsyre-sne-slukker 

Genladning og eftersyn 

Slukkeren sendes til lev9randøren. 

Periodiske eftersyn. 
1. Hver 12. måned (hver 6. måned for slukker i rullende ma-

teriel) vejes slukkeren. Har den tabt mere end i vægt, 
sendes den til genopladning. Vægt og dato noteres i kon-
trol bog. Mæ.rkeseddel stemples med eftersynsdato. 

2. :Når de't ved det periodiske eftersyn konstateres, at ma-
lingen er repareres denne såfremt det findes på-
krævet. 

1 · L-···-----
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D.S.B. Kulsyre-sne-slukker 2o kg 
Beskrivelse 

Dimensioner af stålflaske 
totalvægt, opladet 
indhold 

lloo x 2o4 mm 
81 kg 
26,8 1 

indhold 2o kg 

Slukkeren bestlr af følgende hoveddele: 

Trykflaske med kulsyre 
ventil 
slange med tragt 
beslag. 

6.2.1. 

Trykflasken, der er en specielt hærdet letvægtsstålflaske, 
er forneden forsynet med en påsvejst ståfod og foroven med 
en studs med e;evind for ventilen. 

Ventilen består af et ventilhus, der foroven har en gennem-
boring for ventilspindelen, der ender i et drejehåndtag, og:. 
på siden en studs for påskruning af en slange. 

Slangen, der er 600 cm lang, .er en højtryksslange for 35 
ato' arbejdstryk. I den ene ende er slangen forsynet med en 
omløber for påskruning på ventilhuset og i den anden ende 
er slangen fastgjort på tragtens håndtag. Den ca. 4o cm 
lange plastic-tragt er med et træhåndtag for at be -
skytte brugeren af ildslukkeren mod forfrysninger. 

Beslaget består af to stl1lbøjler, der er spændt om ildsluk-
keren. Det nederste beslag er forsynet med to kørehjul og 
det øverste med en håndbøjle og ophængningsanordning for 
tragten. 



o.s.B. 
MaskinafdelinP,en 

I 
I Virkemåde 

Kulsyre-sne-slukker 2o kg 
·. :.Virkemåde og anvendelsesområde 

Slukkeren køres tæt hen til brandstedet. 

6.2.2. 

Slangen rulles ud og tragten rettes · mod ilden og ven-
! tilen åbnes helt. 

Skal slukkeren benyttes f.eks. i et maskinrum på en 
M:o-vogn, bør der være to mand til at betjene den. Den ene 

,

1 

går frem mod ilden med tragten, og den anden bliver ved ild-
slukkeren og betjener flaskeventilen. 

1 Tragten bør holdes tæt på det brændende objekt. 
I 

Anvendelsesområde 

I ! 

I 
Kulsyre-sne-slukkere kan anvendes til slukning af 

brande af klasse C (el-anl.æg) og klasse D (mo.torkøretøjer 
o.lign.). Endvidere kan den anvendes til slukning af klasse 
B brande (brandbare væsker) , men er ikke så god hertil som i 

I 
i ___ , 
I 

pulverslukkere. · 
Slukkeren egner sig bedst til bekæmpelse af brande · 

i lukkede rum. 
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D.S.B. 
MaskinafdelinRen 

I 

I 

Kulsyre-sne-slukker 
Genladning og e f tersyn 

601.3. 
6.2.3. 

l 
I Slukkeren sendes til levsrandøren. 

Pe riodiske eftersyn. 
1. Hver l2. måned (hver 6. måned for slukker i rullende ma-

teriel) vejes slukkeren. Har den tabt mere end i 
sendes den til genopladning. Vægt og dato noteres i lwn-
trol bog. Mærkeseddel stemples .med eftersynsdato. 

2. Når de't ved det periodiske eftersyn konstateres, at ma-
lingen er repareres denne såfremt det findes på-
krævet. 

I . 1-- ---- ·- -
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D.S.B. 
MaskinafdelinP.en 

Ildslukkere ved maskindepoter 
tankanlæg m.v. 7. 

7.1. Fordelineen af ildslukkerne sker efter fordelingslister-
ne · (bilag 7). 

7.2. Placeringen af de enkelte ildslukkere skal ske således· 
at de anbringes 5-lo m fra det i fordelingslisten nmvn-
te objekt. Ophængningen kan f.eks. ske på en mur eller 
en eksisterende mast inden for den ovenfor angivne af-
stand. 

Er der ingen fasta genstande inden ·ror 5-lo m fra 
objektet, skal ophængningen ske på et i jorden nedstøbt 
jernrør. 

Ophænwiineen af ildslukkerne s1(al ske som angive t på 
tegning NS 185, pos. 2 og 3 (bilag lo og 11). 
Regnhætte for pulverslukkere skal anbringes over all e 
pulverslukkere, der ophænges i fri luft. Regn.hætten ud-
føres efter tegning NS 185, pos. 1 og kan rekv'"ireres i 
centralmagasinet, og }..rhus (bilag 9). 

7.4. af ildslukkere skal ske .som angivet på teg-
ning NS 185, pos. 2 og 3. Skiltene udføres efter teg-
ning 185, pos. 4 og 5 (bilag 12 og 13) og kan rekvireres 
i centralmagasinet, København, og Århus, under henvis-
ning til ovennævnte tegningsnummer. 

7. 5. Efte:i,"syg og vedligeholdelse. 
Lokomotivmesteren, der har tilsyn med det pågælden-

de depot eller tankanlæg skal jævnligt lade efterse, at 
ildslvJrkerne er på plads, og ;at plomberne er hele samt 
at afmærkningen er i orden. 

Konstateres mangler skal disse straks afhjælpes. 
Ildslukkerne skal underkastes periodisk eftersyn som 
foreskrevet for hver enkelt t;ype. 

Ildslukkere ved mdt Gb, Egl, Av og Ar efterses ved 
de i1ågældende depoter. Til .alle andre tjenestesteder ud-
sender mdt Hgl og Ar (f.eks. med Mo E!ller loko) nyrevi-
derede ildslukkere. 

L ... ______ ____. 



i 
I 

-

D.S.B. 
Maskinafdelingen Ildslukkere i rullende materiel 8 

8.1. Fordelingen af ildslukkere sker efter fordelingslisten (bilag 8) 

8.2. Placeringen af ildslukkerne er bestemt af de i hvert 
køretøj anbragte ophængningsbeslag. 

8.3. EftersyP. og vedligeholdelse 
- . . 

·ved hjemstedsdepotets foranstaltning skal det 
jævnligt efterses at ildslukkerne er på plads og plom-
berede. 

Konstateres mangler skal disse straks afhjrel:mas. 
I l dslukkerne underkastes periodisk eftersyn som fore-
skrevet for hver enkelt type, og som angivet i afsnit-
tet "Periodiske eftersyn af ildslukkere". 
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I D.S.B. p ' MaskinafdelinP.en eriodisk eftersyn af ildslukkere 9. 

For at bevare ildslukkernes værdi som slukningsredskaber 
er det nødvendigt at underkaste dem periodiske eftersyn. 

Eftersynene foretages således : 
1. distrikt 
Mdt. Gb efterser og vedligeholder indslukkere i dieselloko 

og traktorer, der er hjemmehørende under mdt. Gb 
samt ildslukkere, der er fast stationeret ved mdt. 
Gb. 

Mdt. Hgl efterser og vedligeholder ildslukkere på det rul-
lende materie l , der er hjemmehørende under mdt. Hgl 
samt de ildslukkere , der er fast stationeret ved 
maskindepoterne i 1. distrikt med undtagelse af mdt. Gb . og Av. 

Depotet leve·rer reviderede ildslukkere til de 
vogn.opsyn, der foretager truckeftersyn på styrevog-
ne samt til de forskellige tjenesters specialvogne • 

. Mdt. Av efterser og vedligeholder ildslukkere i S-togsmate-riellet og ved maskindepotet. 

Vops., der foretager på styrevogne, udskif-ter de i vognene anbragte ildslukkere med nyrevide-
rede, såfremt vil blive overskredet 
inden næste truckeftersyn. Ildslukkerne rekvireres 
ved mdt. Hgl. 

2. distrikt 
Mdt. Ar efterser og vedligeholder ildslukkere i dieselloko, 

traktorer og motorvogne hjemmehørende i 2. distrikt, s amt ildslukkere fast stationeret ved maskindepoter-
ne i 2. distrikt. 

Vops., der foretager truckeftersyn .på styrev0gne, udskif-
ter de i vognen anbragte ildslukkere med nyrevide-
rede, såfremt eftersynstiden vil blive overskredet 
inden næste truckeftersyn. 

Ildslukkerne rekvireres ved mdt. Ar. 

Specialvogne. Brugerne af specialvognene er ansvarlige for at 
de i vognene anbragte ildslukkere underkastes 

eftersyn. Før revisionstidens udløb ombyttes 
ildslukkeren ved md.t" Hgl eller Ar i henholdsvis 
1. distrikt og 2. distrikt. 

Gaffeltruck ildslukkere efterses og vedlige-
holdes af mdt Egl og Ar. 
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, . D.S.B. 
Maskinafdelingen lo. Genopladning af ildslukkere 

Ildslukkere, der har været brugt eller hvor plomben er 
brudt, skal sendes til genopladning. 

Genopladningen skal foretages ved de samme maskindepoter 
j som det periodiske eftersyn. 

1. distrikt mdt. Gb, Av og 
2. distrikt mdt. Ar. 

idet disse maskindepoter selv .rorsy-ne·r pulverslukkerne 
med ny pulverladning og udskifter drivladningen. 

Drivladningspatroner og nitrogenflasker til pulversluk-
kere samt kulsyre-sne-slukkere videresendes til leverandø-
ren for genopladning. 

Til genopladning må kun arivendes "Ginge standard pulver". 



D.S.B. 
:-ia s :.Cin.af del 

Sikringsstift 

Gu:nmih "P-tte 

:.:>tuds 

Stigrør 

Beholder 

? 
>-bde 1 11 C inge" Bilag 1 

Slagstift 

Bærehåndtag 

Drivlndningspatron· 

s. 188 



n.s.3. 
r;:a.skinafde lingen 

Pulverslukker G 00 12 kg 
Mode 1 "Gin '""e '' 0 

Bilag 
2 og 3 

Sikringshætte 

Sla0stiftens hætte 

Slagsti:ft 

Kontramøtrik 

l)ukkeskive 

Drivladnincs-
tron -

/ - ---

Beoolder 

Stigr ør 

.Slange. 

Pis to:!. 

3trå le_spids 

:r. s. 187 



D.S.B. 
Maskinafdelin en 

Dæksel 

tol 

Slan e 

Støtteben 

Pulverslukker 5o kg 
:Model "Gin e " 

Bilag 
4. 

Kørehånd tag .. 

Ventil 

Drivl 

Beholder 

Køreh ul 

NS. 18 . 



D.S.B. Ildslukkere til maskindepoter m.v. Bilag 7 
blad :_af 2 T.1askinafdelingen 

1. distrikt 
· Antal pul-
verslukkere 

12 k2' 5o 

Frederikssund 1 

Gedser 2 

Helgoland 13 

Helsingør 

Kalundborg 

Korsør 

København G 

København L 

Næstved 
Roskilde 

2 

2 

4 

lo 

2 

1 

2 

4 

Fordelingsliste 

til olietankanlægget 

til olietank- )1 stk til pumpestation 
anlægget (1 stk til udlev.anlæg 

til olietank- )? stk .til pumpestationer 
anlægget (11 stk til udlev.anlæg 

(1 stk ved hver måler, 
undt. ved sydl. udle-
veringssted for lyn-
tog, hvor 2 målere ' 

umiddelbart ved 
siden af hinanden). 

til olietank- )1 stk til pumpe station 
(1 stk til udlev.anlæg, 

f jerne'Ste måler • 
. til )1 stk til pumpestation 
anlægge t (1 stk til udlev.anlæg 

til olietank- )2 stk til pumpestationer 
anlægget (2 stk til udlev.anlæg 

til olietank- )2 stk til pumpestationer 
anlægget (1 stk til udlev.anlæg 
4 stk til MY-vk 
1 stk til svejsevk 
1 stk til kedelsmedie 
1 stk til parkeringsplads 
)2 stk til MY-vk 
(2 stk til dan:ipremisen 
til olietank- )1 stk til pumpestRtion 
anlægget (1 stk til udlev.a.-rilæg 
til olietankanlægget 
til olietank- )1 stk til pumpestation 
anlægget (1 stk til udlev.anlæg, 

fjerneste måler. 



D.S.B. 
r.iaskinafde lingeI 

Ildslukkere til maskindepotet m.v. " Bilag 7 

2. distrikt 

Ålborg 

H, md t 

li østre 
plads 

Esbjerg 

Fåborg 

Fredericia 

Frederikshavn 

Hobro 
Nyborg 

li f ærge-
havn 

Odense 
Padborg 

Randers 

Struer 

Svendborg 
Sønderborg 
Thisted 
Tønder H 
Viborg 

.Antal pul-
verslukkerE 

12 k,q I)() kg 

3 

11 

1 

4 

1 

5 

2 

1 

3 

5 

1 

6 

3 

4 

1 
l 
1 
1 
1 

2 

Fordelingsliste 
Bl::id 2 Rf 2 

til olietankanlægget )1 stk. til pumpe-
station 

(2 stk. til udlev. 
anlæg 

til olietank-) 2 stk til pumpestationer 
anlægget ( 7 stk til udlev.anlæg 
1 stk til lok.vk 
1 stk til skydebro 
til MY-hal 

til olietankanlægget 

til olietank- ) 2 stk til pumpestationer 
anlægget (2 stk til udlev.anlæg 
til olietank-
anlægget 
til olietank- ) 2 stk til pumpestationer 
anlægget (3 stk til udlev.anlæg 
til olietank- ) 1 stk: til pumpestation 
anlægge t (1 stk til udlev.anlæg 
til olietankanlægget 
til olietank- )2 stk til pumpestationer 
anlægget (1 stk til udlev.anlæg 
til olietank- )1 stk til pumpestation 
anlægge t (4 stk til udlev.anlæg 
til olietankanlægget 
til olietankanlægget 

)1 stk 
( 2 stk 

) 2 stk 
(1 stk 

ældre 
til pumpestation 
til udlev.anlæg 
nyt anlæe; 

til pumpestationer 
til udlev.anlæg 

til olietank- )2 stk til pumpestationer 
anlægget (1 stk til udlev.anlæg 
til olietank- ældre anlæg 1 stk 
anlægget nyt anlæg 

) 2 stk til pumpestationer 
(1 stk t il udlev.anlæg 

til olietankanlægget 
li li 

li 
li 

li 

li 

" 
li 



D.S.B. 
Maskinafdelingen 

Ildslukkere i rullende materiel 
Fordelingsliste Bilag 8 

Driftsmateriel .A.n-
tal 

Ildslukkere 

Ty.iJe Kapa-
citet 

m.v. 
My,Mx 4 Kulsyresne 6 kP.: 

4 Pulve r 12 

Mt 

:.m og Arde 1 t-
traktor 

Dieselmotorvogns-
tog . 
Lyntog 

MK 

FK 

Dieselmotorvogn.e 
r.10 , MP 

Elektr. materiel 

l Kulsyresne 
l ..t·ulver 
1 l-ul ver 

1 Pulver 
l Pulver 

2 Kulsyresne 
4 Pulver 

1 Kulsyresne 
1 Pulver 
1 Pulver 
1 Kulsyresne 
2 Pulver 

2 Kulsyresne 
4 Pulver 

},TI.I 1 Kulsyresne 
Pulver 1 

FS 1 
1 

Personvogne. 
CLS, CPS, CRS 1 

Vogne med flaske -
gasinstallation 1 

Kulsyresne 
Pulver 

Pulver 

Pulver 

6 kg 
12 kO' 
G k-"" 

12 kg 
6 kg 

6 kg 
12 kg 

6 kg 
12 kg 
12 kg 

6 kg 
12 kg 

6 kg 
12 kg 

6 kg 
6 kg 
6 kg 
6 kg 

6 kg 

6 kg 

?lacering 

1 stk i hvert førerrum 
2 stk i n1askinrum 

(1 stk i hver side) 
2 stk i hvert f 0rerrum 

I førerrum 

I førerrum. 

1 stk. i hvert førerrum 
1 stk.i hvert førerrum 
1 stk. ved hvert fyrrlllll 

I førerrum 
I bagagerum 

1 stk. i ende 
2 stk. i hver ende 

l bagagerum 

I førerrum 

I førerrum 

I henhold til bestemmel-
ser vedrørende flaske-
gasanlæg i jernbanekøre-
tøjer. 



D.S.B. 
las kinaf delingen 

Ilegnhætte 
for 12 kg pulverslukker Bilag 9· 

c--- l - - --- --) 

., -, "-......,-, /-;7-'r/ _ _ ·---1 
I • I . 
l.-- -I+· .---,1 ..... --, / . . \ 

rødmer/es 
morl<eringsl'ar Ye 

OS. F 7.36. 

.1 \ I I l 

. 
. _ _ J__ 

ophoeng for (.G1nge" 

/. 
/ 

/' - - ·-
/ ,/I 

males med 211rvstbeslcgllende 
./· maling og rød marAering.s/orve. 

N.S. 185 pos. 1. 



I __ 
D.S.B. 

Maskinafdelingen 

r 
I 

Indendørs ophæng på væg af 
12 kg pulverslukker bilag lo 

l.___ ______ ..-_________________ __ 



-

D.S • .B. Udendørs ophæn0 på mast a f 
1 2 kg pulverslukker 

I 

I , 

i 
I 
I 

I • 

. .....1 " () 
'O 
"li 

Bila::; 11 

N.S. 185 pos. 3. 



D.S.B. ;.!arke:rinesskil t for sluicningsr;:iateri e l 

2 0 0 

Farve: sider) 
btmd: markerings rødt 
syr:1bo 1: hvidt 

D. S • n:r • 7 3 4- 7 37 

"Si· , n ·• , 2 J _ ......,.._> ..L 



D.s.:a. 
:·.!as kinaf de 1 in.-e n 

I ....... 

?arve : 

1'50 

t fo:::- pulverslukker 

I ---
30() 

/$0 

3ila.:; 13. 

forside : bund, markerin,:;srsut, t ekst 00 sy:nbol hvidt 

ba8side: markeri ngsrød t 
D.s. nr. 734-737 

NS 185 



·1 
Pulver/Kulsyre-slukker 

Kontrolblad kg Nr. 

Eftersyn Fabrikat: T.ø t ei .,.. • 

dato vmgt X Bemærkninger ('!' 
C> 

--

-

. 

i 

x) For :pulverslukker vægt af drivladnirigspatron 



DSB Bra.ndinstruks Bilag 15 
Maskinafdelingen Mærkeseddel for eftersyn 

----
. 

. .Brugsanv/sn/ng " I 

L ____ ___ _J 

Sort tryk på gul bund 

Mærkeseddelen anbringes på ildslukkerens forside 
umiddel bart under (evt . ti l venstre for ) den på 
i l ds l ukkeren anbragte brugsanvisning . 


