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FOGGUN är hjärtat i FOGTECs teknologi. Den ﬁnns i två varianter, med 5 eller 3 olika jetkonﬁgurationer. Båda modellerna har en specialdesignad stråle av vattendimma, vilket ger
speciellt ﬁn dimma samtidigt som inträngandet i brand är stort.

FOGGUN 5

FOGGUN 5 är standard strålrör för alla
25-liters system. Fem olika spraymönster är möjliga, från ren dimma till full jet.
FOGGUN, som är hjärtat i alla system, är
en patentskyddad innovation från FOGTEC
Brandschutz. Munstycke, ﬂödeskaraktär, ventilteknik, dropparnas storlek och
distribution är unik FOGGUN-teknologi som omvandlar vatten till vattendimma
för bästa släckeﬀekt passande de ﬂesta brandscenarior. Ett munstycke för skum
kan adderas för att generera låg till mediumexpanderande skum.

FOGGUN 3

FOGGUN 3 är en vidareutveckling av FOGGUN 5. Den
är utrustad med 3 olika spraymönster lämpade för de
ﬂesta brandsituationer. Valet mellan olika spraymönster
görs enkelt utan att ändra handens position. Strålröret har en
kompakt design utrustad med
en reglerbar ventil, vilket gör
det möjligt för brandbekämparen att ändra ﬂöde och tryck.
FOGGUN 3 är standard till
KFT 40/120 men passar till
alla FOGTECs system.

KFT 25/120

KFT 25/120 är framtagen för att användas av professionella brandbekämpare samtidigt som den är en eﬀektiv enhet
för brandbekämpning inom t.ex. industrin. Konstruerad
som en komplett enhet för kort insatstid, med toppmonterad vattentank, och som tillval med skuminjektering. Systemet är ett eﬀektivt komplement till redan existerande
släcksystem. Kan mycket väl ersätta beﬁntliga portabla
motorpumpar. Systemet är avpassat för att kunna eftermonteras i brandbilar som inte har egen vattentank, inget
snabbt insatssystem och med begränsat utrymme. All manövrering sker från en sida på enheten. Elstart, manöverpanel, vinda med 60 meter slang, allt är integrerat i ramen.
KFT 25/120 är godkänd som brandbekämpningssystem
enligt europastandard av Tysk provningsanstalt.

KFT 25/120-MD
KFT 25/120-MD är konstruerad för att minimera pumpenhetens dimensioner så mycket som möjligt. Elstart och
kontrollpanel har tagits bort för att göra enheten så kompakt
som möjligt. Levereras monterad i pulverlackerad stålram
med lös 60 m slangrulle. Manuell start.
Som tillval ﬁnns Skuminjektor, vattentank och slangvinda.
Max. ﬂöde 25 l/min.

KFT 25/Z III
KFT 25/Z III är avsedd för fast installation i brandbilar med begränsat utrymme.
Prestanda och utseende överensstämmer med KFT 25/120 förutom att slangrullen
är separat. Enheten kan monteras uppe på ramen eller på annan valfri plats i fordonet. Tack vare sin ﬂexibilitet blir pumpenheten mer kompakt och än mer lättplacerad, men är fortfarande lika eﬀektiv som KFT 25/120. KFT-Z III kan anslutas till
beﬁntlig vattentank. Som tillval ﬁnns 100 liters vattentank.
Max. ﬂöde 25 l/min.

KFT 40/120

KFT 40/120 är den mest kraftfulla enheten med vattendimma som släcksystem. Med ett ﬂöde av minst
40 l/min vattendimma är KFT 40/120 ett bra val som
släckenhet till fordon för snabba insatser. Med stor
kraft och minimal åtgång av vatten är det ett utmärkt
val till mindre men snabba fordon för första insats efter larm. Med en slanglängd på upp till 100 m blir
systemet extremt eﬀektivt i svåra traﬁksituationer eller andra tillfällen där det är svårt att komma intill
incidenten. Flöde och varvtal är ställbart. Injektor för
skum och kontrollpanel är standardutrustning på KFT
40/120.
Flöde 40 l/min.

PTO-System
Alla FOGTECs enheter kan utrustas med PTO drivenhet.
Pumpen monteras på chassit vilket medför att endast den
kompakta slangrullen upptar plats i fordonets skåp eller
fack. Vid behov kan kontrollpanelen monteras tillsammans
med övriga beﬁntliga kontrollfunktioner.
Vänligen, kontakta oss för vidare information.

• Minimal vattenåtgång jämfört med traditionella
system
• Minsta möjliga vattenskador
• Försumbar produktion av kontaminerat vatten
• Säkert att använda till pool och dammbränder
• Kontinuerligt vattenﬂöde
• Valbar jet/dimma sprutbild
• Skyddar brandbekämparen mot radiell hetta
• Tvättar bort sotpartiklar och brandgaser
• Liten vikt och kompakt design
• Litet tryckfall - även i höga byggnader

Tillämpningar
FOGTEC är ett släcksystem som använder enbart vatten. Släcker eﬀektivt brinnande vätskor och fasta
ämnen med mycket liten volym vatten. FOGTEC passar speciellt bra vid snabba insatser för bekämpning av
brand i tidigt skede.
·
·
·
·

Säker, eﬀektiv brandbekämpning.
Minimala skador från släckmedlet.
Mer ﬂexibel brandbekämpning underlättas av den kompakta designen.
Minskad påverkan på miljön.

Vidare kan FOGTEC vattendimma, med stor eﬀekt, användas till att fälla ut brandrök och rensa olika gaser.
Det ﬁnns ﬂera användningsområden, såsom att binda damm, kyla eller skapa en barriär av vattendimma.
Användande av FOGTEC släcksystem kommer visa sig vara ett användbart extra hjälpmedel.

Principen hur FOGTEC fungerar.
FOGTEC brandbekämpningssystem baseras på högtrycks vattenteknologi (över 100 bar) och använder det
höga trycket för att optimera vattnets släckande egenskaper. Basen är de väldigt små vattendropparna som
tillsammans bildar största möjliga yta som:
1.

Absorberar energin ur branden mycket snabbt. Den kylande eﬀekten berövar brandens energi så
att den inte skall kunna fortgå.

2.

Genom den mycket snabba övergången från vätska till gasform och den enorma volymökningen
kopplad till detta, reduceras syreinnehållet vid brandhärden till en nivå där vidare förbränning ej
längre är möjlig.

En stor fördel är med vilken hög hastighet vattnet lämnar munstycket. Denna jetström av mycket ﬁn vattendimma tränger djupt in i brandhärden och kväver även djupt liggande ﬁckor där det fortfarande glöder.
Nästan allt vatten används till släckning varmed mycket små mängder rinner bort utan att vara till nytta.
En annan användning av energi under tryck är att bilda skum med det löstagbara FOGTEC skumröret.
Skumröret kan användas med AFFF vid vätskebränder eller vid skogsbränder med klass-A skum.
Resultatet är ett släcksystem som är extremt eﬀektivt med användande av en väldigt liten mängd vatten.

KFT 25/120
KFT 25/120 är framtagen för att användas av professionella brandbekämpare samtidigt som den är en eﬀektiv
enhet för brandbekämpning inom t.ex. industrin. Konstruerad som en komplett enhet för kort insatstid, med
toppmonterad vattentank, och som tillval med skuminjektering. Systemet är ett eﬀektivt komplement till redan existerande släcksystem. Kan mycket väl ersätta beﬁntliga portabla motorpumpar. Systemet är avpassat
för att kunna eftermonteras i brandbilar som inte har egen vattentank, saknar snabbt insatssystem och med
begränsat utrymme. All manövrering sker från en sida på enheten. Elstart, manöverpanel, vinda med 60 meter
slang, allt är integrerat i ramen. KFT 25/120 är godkänd som brandbekämpningssystem enligt europastandard
av Tysk provningsanstalt.
Högtrycksenheten

Kontrollpanel

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

18 HP Briggs & Stratton bensinmotor
12 Volt elsystem
Elstart
Startsnöre för manuell start
Nedväxlad kraftöverföring
3-stegs högtrycks kolvpump
Tryckregulator
Standardkoppling för brandslang

Chassie

Snabbinsatsdelen
•
•
•

Vred för tändning och startknapp
Nödströmbrytare
Tryckmätare
Batteriindikator
Kontroll för oljetryck
Choke
Timräknare

Slangvinda, manuell upprullning
60 meter ﬂamresistent högtrycksslang
Bekämpningspistol FOGGUN 5 med:
5 olika jet konﬁgurationer
Snabbkoppling
Högtrycks kulventil
12 dimmunstycken för personligt skydd
Standard mittmunstycke

•
•
•

Ram i rostfritt stål
Bärhandtag
Väska med verktyg

Tillbehör
•
•
•

Vattentank, 100 lit. Toppmonterad, Nivåindikator, påfyllning via koppling
Hjul, 2 fasta, 2 svängbara med broms.
Injektorsystem för skum

Tekniska data
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ramens dimension
Vikt
Motor
Pump
Bränsle
Bränsletank
Förbrukning
Arbetstemperatur
FOGGUN 5/25
FOGGUN 3/25

1052 x 608 x 560 mm
ca 150 kg
B&S 18 hp 2cylinder 4-takt
25 l/min, 120 bar, 6 kW
95 oktan
5,5 lit.
ca 3,5 l/tim
Från 0 till +50 grader C
5 olika strålﬂöden, 7 - 25 l/min
3 olika strålﬂöden, justerbart ﬂöde

KFT 25/120-MD
KFT 25/120-MD är designad att minimera enhetens dimensioner så mycket som möjligt. Borttaget är sådant
som elstart och kontrollpanel. Standard levereras enheten i pulverlackerad ram med 60 m slang på slangvinda.
Som tillval ﬁnns system för skuminjektering, vattentank.

Högtrycksenheten

Chassie

•
•
•
•
•
•

•
•
•

9 HP Briggs & Stratton bensinmotor
Startsnöre för manuell start
Nedväxlad kraftöverföring
3-stegs högtrycks kolvpump
Tryckregulator
Standardkoppling för brandslang

Drift

Snabbinsatsdelen
•
•
•

Pulverlackerad stålram
Slangvindan är integrerad i ramen
Väska med verktyg

Slangvinda, manuell upprullning
60 meter ﬂamresistent högtrycksslang
Bekämpningspistol FOGGUN 3 med:
3 olika jet konﬁgurationer
Snabbkoppling
4/3 vägs högtrycks kulventil
12 dimmunstycken för personligt skydd
Standard mittmunstycke

•
•
•
•

Manuell start
Knapp för tändning och choke på motorn
Manometer för tryck
Körning från ena sidan av enheten

Tillbehör
•
•

Vattentank, 100 lit.
Injektorsystem för skum

Tekniska data
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ramens dimension
Vikt
Motor
Pump
Bränsle
Bränsletank
Förbrukning
Arbetstemperatur
FOGGUN 5/25
FOGGUN 3/25

880 x 440 x 500 mm
ca 110 kg
B&S 9 hp
25 l/min, 120 bar, 6 kW
95 oktan
5,5 lit.
ca 2,9 l/tim
Från 0 till +50 grader C
5 olika strålﬂöden, 7 - 25 l/min
3 olika strålﬂöden, justerbart ﬂöde

KFT 25/Z III
KFT 25/Z III är designad för fast installation i brandbilar där tillgång till utrymme är begränsat. Prestanda och
utförande är densamma som hos KFT 25/120 förutom att slangvindan är separerad från ramen. Enheten blir
därmed en mer kompakt och ﬂexibel lösning. Tack vare pumpenhetens dimensioner och ﬂexibilitet möter den
kraven för minsta möjliga storlek utan att göra avkall på kapaciteten jämfört med KFT 25/120. KFT 25/Z III
kan anslutas till beﬁntlig vattentank. 100 liters vattetentank ﬁnns som tillval.

Högtrycksenheten

Kontrollpanel

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

18 HP Briggs & Stratton bensinmotor
12 Volt elsystem
Elstart
Startsnöre för manuell start
Nedväxlad kraftöverföring
Högtrycks kolvpump
Tryckregulator
Standardkoppling för brandslang

Chassie

Snabbinsatsdelen
•
•
•

Vred för tändning och startknapp
Nödströmbrytare
Tryckmätare
Batteriindikator
Kontroll för oljetryck
Choke
Timräknare

•
•

Slangvinda, manuell upprullning
60 meter ﬂamresistent högtrycksslang
Bekämpningspistol FOGGUN 5 med:
5 olika jet konﬁgurationer
Snabbkoppling
Högtrycks kulventil
12 dimmunstycken för personligt skydd
Standard mittmunstycke

Ram i rostfritt stål
Väska med verktyg

Tillbehör
•
•
•
•

Vattentank, 100 lit.
Injektorsystem för skum
Slangvinda med 100 m slang
Eldriven upprullning

Tekniska data
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ramens dimension
Vikt
Motor
Pump
Bränsle
Bränsletank
Förbrukning
Arbetstemperatur
FOGGUN 5/25
FOGGUN 3/25

770 x 310 x 970 mm
ca 140 kg
B&S 18 hp 2cylinder 4-takt
25 l/min. 120 bar, 6 kW
95 oktan
5,5 lit.
ca 3,5 l/tim
Från 0 till +50 grader C
5 olika strålﬂöden, 7 - 25 l/min
3 olika strålﬂöden, justerbart ﬂöde

KFT 40/120
KFT 40/120 är det mest kraftfulla dimsläcksystemet som ﬁnns tillgängligt på marknaden. Med ett vattendimsﬂöde på mer än 40 l/min. är KFT 40/120 det bästa valet av brandbekämpning för fordon med kort insatstid.
Stor eﬀekt med minimalt användande av vatten tillåter placering i små men snabba bilar med möjlighet att
först vara på plats. Med en slanglängd på upp till 100 m blir enheten extremt eﬀektiv vid svåra traﬁksituationer
eller där andra hinder begränsar eﬀektiv insats. Flöde samt pumpens hastighet justeras lätt. Skuminjektering
och kontrollpanel med belysning är standard på KFT 40/120

Högtrycksenheten

Kontrollpanel

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 HP Briggs & Stratton bensinmotor
12 Volt elsystem
Elstart
Startsnöre för manuell start
Nedväxlad kraftöverföring
Högtrycks kolvpump (140 bar, 40 l/min)
Tryckregulator
Standardkoppling för brandslang

Snabbinsatsdelen
•
•
•

Slangvinda, manuell upprullning
60 meter ﬂamresistent högtrycksslang
Bekämpningspistol FOGGUN 3 med:
3 olika jet konﬁgurationer
Snabbkoppling
4/3-vägs högtrycks kulventil
12 dimmunstycken för personligt skydd
Standard mittmunstycke
Reglering av ﬂöde och tryck görs på FOG
GUN
Skuminjektering

Vred för tändning och startknapp
Nödströmbrytare
Tryckmätare
Batteriindikator
Kontroll för oljetryck
Choke
Timräknare
Bensinmätare
Ventil för vatten
Ventil för skuminjektering

Tillbehör
•
•
•
•
•

Vattentank, 200 lit. Plast
Vattentank, 200 lit. Rostfritt
Slangvinda 60 m elstyrd upprullning
Slangvinda 100 m manuell upprullning
Slangvinda 100 m elstyrd upprullning

Chassie
•

Pulverlackerad stålram

Tekniska data
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor
Pump
Bränsle
Bränsletank
Förbrukning
Arbetstemperatur
FOGGUN 3/25
Ramens dimension
Vikt
Ramens dimension
Vikt
Ramens dimension
Vikt (utan vatten)
Ramens dimension
Vikt (utan vatten)

B&S 18 hp 2cylinder 4-takt
40 l/min, 120 bar, 6 kW
95 oktan
ca 8,5 lit.
ca 5,5 l/tim
Från 0 till +50 grader C
3 olika strålﬂöden, justerbart ﬂöde
980 x 600 x 645 mm (utan slangvinda och vattentank)
ca 160 kg
980 x 600 x 1100 mm (med 60 m slangvinda, utan vattentank)
ca 220 kg
980 x 1200 x 1100 mm (med 60 m slangvinda och vattentank plast)
ca 245 kg
1000 x 1290 x 1100 mm (med 100 m slangvinda och tank i rostfritt)
ca 340 kg

FOGGUN
FOGGUN är hjärtat i FOGTECs teknologi. Den ﬁnns i två olika utföranden. En med 5 olika
jetkonﬁgurationer som är standard till alla KFT 25 enheterna, samt en med 3 olika jetkonﬁgurationer som KFT 40/120 har som standard. Båda modellerna har en specialdesignad stråle av
vattendimma, vilket ger speciellt ﬁn dimma samtidigt som inträngandet i brand är stort.
Pistolgreppet
Handtagets på-av ventil är av typ pistolgrepp. Denna öppnar och stänger tillförseln av vatten till strålröret. Dödmansgreppet stoppar vattenﬂödet så fort man släpper taget. Strålröret har spärr för oavsiktlig utlösning av högtrycks vattendimma.

Val av typ av jet (stråle)
Olika typer av stråle väljs lätt med hjälp av kulventilens olika lägen på strålröret. Byte sker genom frigöring av handtaget
som sedan låses i ny vald position.

Strålrörets huvud.
På strålrörets framdel sitter 13 stycken munstycken excentriskt monterade för bästa ﬂödesproﬁl.

FOGGUN 3

FOGGUN 5
Stårlröret består av följande delar:
• Pistolhandtag
• Justerbart ﬂöde
• Högtrycksventil med låsbara lägen för val av jet
• Centralrör med tryckrör
• Huvud med 12 munstycken för väldigt ﬁn dimma
• Mittmunstycke för jetinjektering

Typ av stråle

Typ av stråle

FOGGUN 3 erbjuder 3 olika spraymönster:
• Mycket ﬁn vattendimma
• Kombination av väldigt ﬁn vattendimma och
bred mittstråle av dimma
• Full jet

FOGGUN 5 erbjuder 5 olika spraymönster:
• Mycket ﬁn vattendimma
• Kombination av väldigt ﬁn vattendimma och
bred mittstråle av dimma
• Kombination av väldigt ﬁn vattendimma och
smal mittstråle av dimma
• Mittstråle av vattendimma
• Full jet

Skumrör
FOGTECs skumrör SR 1 kan lätt skruvas fast på strålrörets mittmunstycke. Genom att använda tillbehören för skuminjektering (3-6%), eller förblanda i tank, kan ett medium till kraftigt utlägg göras med en räckvidd av ca 10-16 meter. Det är möjligt att angripa en brand med
skum via strålrörets mittmunstycke i kombination med de 12 munstyckena för vattendimma
så att fördelarna med vattendimma (inklusive personligt skydd) används tillsammans med
fördelarna med skum. Genom att tillsätta vattendimman med 5 % AFFF uppnås mycket goda
släckresultat vid klass-B bränder och vid användande av klass-A skum vid klass-A bränder.

Skumröret utnyttjar trycket till att producera
kraftigt expanderande skum. Det kan användas till ett ﬂertal typer av skum såsom AFFF,
klass-A skum med ﬂera.

FOGTEC Högtryck-Vattendimma
Andra användningsområden
Fasta system

Järnväg och tunnelsystem

Marina system

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

IT-rum
Oﬀentliga lokaler
Arkiv
Museer
Tvättanläggningar
kök
Resturanger
Fritöser
Maskinrum
Kabeltunnlar
Turbinrum
Testceller
Varuhus
Kontor

Tåg
Tunnelbana
Järnvägstunnlar
Vägtunnlar

Hytter
Maskinrum
Bildäck
Oﬀshoreindustrin

Vindkraftverk
•

Generatorrum
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