
SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER 
TIL DIN BRANDRIST

weland.dk

Uanset, om du søger en kundespecifik løsning eller vælger komponenter fra 
vores standardsortiment, kan du stole på, at du får et slutprodukt af allerhø-
jeste kvalitet. Lette, skridsikre og modstandsdygtige.



Weland Brandrist er en brandkvælende rist, der er i stand til at slukke en oliebrand på tre sekunder. 
Risten er specialudviklet til brandslukningskanaler i for eksempel transformatorstationer.

BRANDRIST

OM WELAND BRANDRIST

Weland Brandrist er meget modstandsdygtig over for 
korrosion og er tilpasset industriområder med aggressivt 
klima. Andre anvendelsesområder kan være offshore- og 
petrokemisk industri. Takket være brandristens lette sektio-
ner er den nem at montere og afmontere ved for eksempel 
reparations- og vedligeholdsarbejder. Risten er skridsikker, 
klasse R11, og alle åbninger er Ø 10 mm eller mindre, hvil-
ket gør, at små genstande ikke kan falde igennem. Risten 
er dimensioneret til en fordelt belastning på 5 kN/m².

Tests udført af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut på-
viser meget gode resultater med en slukningstid på kun tre 
sekunder. Resultatet viser også, at der ikke findes nogen 
skader eller misfarvninger på produktet efter brand.

STANDARD BRANDRIST

PROFILBREDDE & LÆNGDE
Brandristen fremstilles som standard i profilbredde 150 mm, men kan 

også tilpasses efter kanalens mål. Maksimal længde er 3.980 mm.

FAG & BÆRELINJE

Fagprofiler af vinkelstang og bærelinje med støtteben af KKR 
medfølger.

TILVALG

BESLAG TIL JORDFORBINDELSE

I de tilfælde, hvor jordforbindelse er aktuelt, kan vi tilbyde gevind-
skårne huller til for eksempel jordfletninger.

INSPEKTIONSLEM

For let adgang under brandristen tilbyder vi en inspektionslem. 
Ved montering leveres supplerende bærelinjer, og i de tilfælde, 

hvor kanalen er dyb, leveres også en stige for at lette adgangen.

ENDEPROFILER

Start- og slutprofiler leveres i bredden 150 mm. 
Maksimal længde er 3.980 mm.

WELAND BRANDRIST ER MØNSTERBESKYTTET (NR. 005650389) SAMT PATENTANMELDT (NR. 18195722.6).



WELAND BRANDRIST ER MØNSTERBESKYTTET (NR. 005650389) SAMT PATENTANMELDT (NR. 18195722.6).
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