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UgUnsdrošība �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5� lpp�

Ugunsdzēsības aparāti ������������������������������������6� lpp�

rezerves daļas �����������������������������������������������8� lpp�

Ugunsdzēsības aparātu stiprinājumi, 
pārklāji, kastes ������������������������������������������������9� lpp�

Ugunsdzēsības pārklāji, stendi, aprīkojums �������9� lpp�

Ugunsdzēsības krānu kastes ��������������������������10� lpp�

dūmu un gāzes lokālie detektori ��������������������12� lpp�

Ugunsdzēsības inventārs �������������������������������13� lpp�

Ugunsdrošie materiāli ������������������������������������14� lpp�

Evakuācija� Evakuācijas 
un avārijas apgaismojums �����������������������������15� lpp�

rāmji evakuācijas plāniem �����������������������������15� lpp�

darba aizsardzība ��������������������������������������������������������������������������������������������������������17� lpp�

acu un sejas aizsardzība �������������������������������18� lpp�

dzirdes aizsardzība ���������������������������������������18� lpp�

Evakuācijas maskas ��������������������������������������18� lpp�

Elpošanas aizsardzība �����������������������������������19� lpp�

galvas aizsardzība �����������������������������������������19� lpp�

Kāju aizsardzība ��������������������������������������������20� lpp�

Pretkritienu aizsardzība ���������������������������������21� lpp�

roku un plaukstu aizsardzība �������������������������21� lpp�

darba apģērbs ����������������������������������������������22� lpp�

VidEs aizsardzība �����������������������������������������������������������������������������������������������������������25� lpp�

beramie absorbenti ���������������������������������������28� lpp�

Universāli absorbējoši līdzekļi �������������������������29� lpp�

absobējoši līdzekļi agresīviem šķidrumiem ������30� lpp�

Hidrofobi absorbējoši līdzekļi ��������������������������31� lpp�

absorbentu avārijas noplūdes komplekti ���������33� lpp�

Cita prece �����������������������������������������������������34� lpp�

drošības sistēmas �������������������������������������������������������������������������������������������������������37� lpp�

aerosola ugunsdzēsības sistēmas ������������������38� lpp�

stacionārās automātiskās 
ugunsdzēsības sistēmas ��������������������������������38� lpp�

sirēnas, trauksmes pogas, akumulatori ����������40� lpp�

sprinkleri, detektori ���������������������������������������40� lpp�

Cita PrECE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43� lpp�

aptieciņu kastītes ������������������������������������������43� lpp�

atslēgu kastītes ��������������������������������������������43� lpp�

avārijas trijstūri ���������������������������������������������43� lpp�

degvielas kannas un aksesuāri ����������������������43� lpp�

skursteņslauķa inventārs �������������������������������44� lpp�

Cita prece �����������������������������������������������������44� lpp�

atkritumu tvertnes�����������������������������������������44� lpp�

Lentes, norādes ��������������������������������������������45� lpp�

Uzskaites žurnāli, noteikumi ���������������������������45� lpp�

drošības un informācijas zīmes ����������������������46� lpp�

Citas zīmes un norādes ���������������������������������50� lpp�

Par FN-SERVISS
Fn-sErViss – viens no vadošajiem drošības speciālistiem baltijā, kas spējis palielināt tirgus 
daļu visos darbības virzienos – ugunsdrošībā, darba aizsardzībā un drošības sistēmu jomā�

Fn-sErViss – zinoši speciālisti, kas ar savu inovatīvo pieeju un atvērto komunikāciju spējuši 
padarīt drošību par modernu ikdienu�

FN-SERVISS misija
sargāt cilvēka prieka mirkļus� Veicināt drošu, sakārtotu, iepriekš pasargātu ikdienu� ieviest 
sabiedrībā ideju par preventīvu domāšanu, padarīt drošību par vienu no iepirkumu groza 
pamatelementiem� būt pozitīviem un sargāt citu optimismu� iedvesmot cilvēkus dzīvot pilna-
sinīgu, aizraujošu, drošu dzīvi�

FN-SERVISS vērtības
PozitīVisms

ProFEsionĀLisms

godīgUms

CiEŅa

PrECizitĀtE

inoVĀCiJas

Fn-sErViss īpašie produkti

aPzīmēJUmi
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FN-SERVISS pakalpojumI uguNSdRošībā:
 ugunsdzēsības aparātu un inventāra apkope un remonts
 kursi ugunsdrošībā pēc 160 un 20 stundu programmas
 darbinieku instruktāža un evakuācijas apmācība atbilstoši rīcības plānam ugunsdrošībā 
 praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības līdzekļiem
 Evakuācijas un civilās aizsardzības plānu izstrāde
 koka un metāla konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošiem materiāliem
 konsultācijas ugunsdrošībā
 ugunsdrošības uzraudzība

uzzini vairāk: +371 67 556 799 vai www.fnserviss.lv

pakalpojuma kvalitāti apliecina:

jau 10 gadI!
Tieši tik ilgi mēs, FN-SERVISS komanda, esam mūsu klientu prieka un drošības sargi, 
piedāvājot ugunsdrošības pakalpojumus saskaņā ar augstākajiem kvalitātes standartiem

uguNSdRošība

GLUŽI KĀ 
SARGENĢELIS!

HAPPY END

Bezrūpju komplekts
  aizmirsti rūpes  
par ugunsdrošību!

jaunums!
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www.fnserviss.lv Rīga, Brīvības gatve 204b, LV-1039, Latvija 
Tālr.: 67 556 799 • fakss: 67 556 798 • fnserviss@fnserviss.lv

ražotājs un piegādātājs:  
sia «VaLPro» • www�valpro�lv
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i Ugunsdzēsības aparāti

Pulvera ugunsdzēsības aparāti

VALPRO www.valpro.lv

FN-SERVISS www.fnserviss.lv

FN-SERVISS www.fnserviss.lv

VALPRO www.valpro.lv

VALPRO www.valpro.lv

Ūdens-putu ugunsdzēsības aparāti

Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti Ugunsdrošības komplekti

Artikuls Nosaukums Darbības laiks 
(nepārtraukts)

Dzēšanas 
klases

Dzēšanas 
vielas svars Svars

VaL276 Pa-1a (1) 6 sek� 8a/34b/C 1 kg 2,00 kg
VaL275 Pa-1a ar turētāju 6 sek� 8a/34b/C 1 kg 2,25 kg
VaL277 Pa-2 9 sek� 13a/89b/C 2 kg 3,80 kg
VaL278 Pa-2t ar turētāju 9 sek� 13a/89b/C 2 kg 3,90 kg
VaL279 Pa-4 12 sek� 21a/113b/C 4 kg 7,50 kg
VaL280 Pa-6s 15 sek� 34a/183b/C 6 kg 9,50 kg
VaL281 Pa-6 15 sek� 34a/233b/C 6 kg 9,50 kg
VaL282 Pa-9 15 sek� 34a/233b/C 9 kg 14,00 kg
VaL283 Pa12 15 sek� 55a/233b/C 12 kg 18,00 kg
VaL285 aPa-6 9 sek� a/b/C 6 kg 9,50 kg
VaL286 aPa-9 12 sek� a/b/C 9 kg 13,00 kg

Artikuls Nosaukums Dzēšanas klases Darbības laiks (nepārtraukts) Gāzes daudzums Svars
oa2 oa2 34b/C 6 sek� 2 kg 6,5 kg
oa3 oa3 34b/C 8 sek� 3 kg 9,7 kg
oa5 oa5 70b/C 9 sek� 5 kg 14,0 kg
oa24 oa24 b/C 30 sek� 24 kg 100,0 kg

Artikuls Nosaukums Dzēšanas klases Darbības laiks (nepārtraukts) Ķīmiskā šķidruma daudzums Svars
F2 ar turētāju 5a/25F 24,7 sek� 2 L 3 kg
F6 8a/75F 29,6 sek� 6 L 9 kg

Artikuls Nosaukums Dzēšanas 
klases

Darbības laiks 
(nepārtraukts)

Dzēšanas 
vielas 
svars

Svars

125 Pa1a ar turētāju 5a/34b/C 6 sek� 1 kg 2,2 kg
126 Pa2 ar turētāju 13a/70b/C 9 sek� 2 kg 4,0 kg
124 Pa4 21a/113b/C 12 sek� 4 kg 6,9 kg
123 Pa6 21a/113b/C 15 sek� 6 kg 9,0 kg
127 Pa25 a/b/C 25 sek� 25 kg 55,0 kg
129 Pa50 a/b/C 40 sek� 50 kg 75,0 kg

Artikuls Nosaukums Dzēšanas 
klases

Dzēšanas 
vielas svars Svars

VaL289 oa13�5 55b/C 13,5 kg 75 kg
VaL290 oa13�5/2 89b/C 27,5 kg 145 kg

Artikuls Nosaukums Darbības laiks (nepārtraukts) Dzēšanas klases Ugunsdzēsīgās vielas daudzums Svars
VaL287 UPa-6 12 sek� 13a/113b 6 L 10 kg
VaL288 UPa-9 15 sek� 21a/183b 9 L 15 kg

• Ātrs un efektīvs ugunsdzēsības līdzeklis ar augstāko dzēšanas klasi�
• Pielietojami mājsaimniecībās, darbnīcās, atpūtas centros, garāžās, mašīnās, ārpus telpām�
• Paredzēts organiskas izcelsmes cietu vielu (koka, papīra, tekstila u�c�), dažādu viegli uzliesmojošu 

un degtspējīgu šķidrumu (benzīns, eļļa, tauki, u�c�), gāzu un elektroiekārtu zem sprieguma līdz 1000 V dzēšanai to aizdegšanās sākuma stadijā� 

• Paredzēti organiskas izcelsmes cietu vielu (koks, 
papīrs, tekstils u�c�) un dažādu viegli uzliesmojošu 
un degtspējīgu šķidrumu (benzīns, eļļas, tauki, u�c�) 
ugunsgrēku dzēšanai to aizdegšanās sākuma stadijā� 

• Pielietojami ieslēgtu elektroiekārtu dzēšanai līdz 
1000 V no vismaz 1 m attāluma! 

• aparāti lietojami vides temperatūrā no +5° līdz +60°C, 
izvietojot tos gan telpās, gan ārpus tām� 

• Pielietošanas vietas: dažādas sabiedriskās telpas, 
mācību iestādes, biroji, bankas, veikali, slimnīcas, 
viesnīcas, restorāni, teātri un kinoteātri, pasažieru 
dzelzceļa vagoni, specifiskas darba vietas, kas sais-
tītas ar degošiem šķidrumiem u�c�

F un D klases 
ugunsdzēsības aparātu apraksts
F klases aparāti paredzēti degošu eļļu un tauku, mugurā esoša 
apģērba, dokumentu un iekārtu dzēšanai� Labs dzēšanas līdzek-
lis, kas neatstāj pēdas pēc dzēšanas� tehnoloģija, kas veido ūdens 
miglu, tādējādi samazinot bojājumus ugunsgrēka dzēšanas gadī-
jumā� Videi draudzīgs dzēšanas līdzeklis, ātra un efektīva dzēšana� 
Pieejami 2 L, 3 L, 6 L ugunsdzēsības aparāti� En3, PEd 97/23/EC�

d klases aparāti paredzēti degošu metālu dzēšanai, piemēram, mag-
nijs, titāns, cirkonijs, nātrijs un kālijs, alumīnijs un tā sakausējumi, 
saskaņā ar din En 2� bioloģiskās piedevas ļauj pulverim izveidot 
pārklāju uz degošā materiāla, kas nekavējoties pielīp un neļauj cir-
kulēt gaisam� Pieejami 6 kg, 9 kg, 12 kg ugunsdzēsības aparāti� 
En3-7, CE�

Atbilstoši degošam materiālam ugunsdzēsības aparātus iedala šādās klasēs:
A klases ugunsdzēsības aparāts paredzēts dzēst degošus cietus materiālus, 
parasti organiskas izcelsmes, kas degot gruzd�
B klases ugunsdzēsības aparāts paredzēts dzēst degošus šķidrumus vai vielas, 
kas degot kūst�

C klases ugunsdzēsības aparāts paredzēts dzēst degošas gāzes�
D klases ugunsdzēsības aparāts paredzēts dzēst degošus metālus pie augstām 
temperatūrām (nātrijs, magnijs deg pie 1371°C)� nedrīkst dzēst ar ūdeni�
F klases ugunsdzēsības aparāts paredzēts dzēst degošas eļļas un dzīvnieku taukus�

• Paredzēti dažādu viegli uzliesmojošu un degtspējīgu šķidrumu 
(benzīna, eļļas, spirtu, tauku u�c�) un zem sprieguma (līdz 1000 V) 
esošu elektroietaišu dzēšanai�

• aparātus var pielietot arī dažādu citu degošu materiālu, kā arī iekārtu 
un atsevišķu agregātu lokālai dzēšanai� 

• ogļskābā gāze nevada elektrību, nebojā dzēšamās virsmas un ir salizturīga� 
• Piemēroti: darba telpām ar datoriem, laboratorijām, muzejiem, arhīviem�

* MED 96/98 EK – deklarācija apliecina ugunsdzēsības aparātu korpusu un visu 
pārējo detaļu atbilstību direktīvai Marine equipment directive 96/98 EC� tas nozīmē, 
ka produkts izgatavots no atbilstošiem materiāliem, pareizi sametināts, testēts un ir 
drošs cilvēkam uz ūdens transporta līdzekļiem un palīdzēs novērst aizdegšanos uz 
kuģa� to vizuāli apliecina mEd marķējums uz aparāta, dokumentāli to apliecina ražotāja 
izdota deklarācija�

* CE 1697 PED H 12/09 – deklarācija apliecina ugunsdzēsības 
aparātu korpusu un visu detaļu atbilstību direktīvai Pressure 
equipment directive 97/23 EC� tas nozīmē, ka produkts izgatavots 
no atbilstošiem materiāliem, pareizi sametināts, testēts un ir drošs 
cilvēkam� to vizuāli apliecina CE marķējums uz korpusa, ventiļa, 
dokumentāli to apliecina ražotāja izdota deklarācija�

* EN3-7 – sertifikācija apliecina, ka ugunsdzēsības 
aparāts atbilst standarta prasībām – aparāts spēj 
nodzēst norādīto platību, tā korpuss ir sarkans, 
manometra skala pareiza, drošības tapa iztur 
triecienus, plombu var pārraut ar pareizu spēku, 
šļūtenes garums ir atbilstošs utt�

artikuls: dKa
Ugunsdrošības 
komplekts automašīnai
Komplektā ietilpst: pulvera 
ugunsdzēsības aparāts 
1 kg; pirmās palīdzības 
aptieciņa; avārijas 
trijstūris; atstarojoša 
veste�

artikuls: UKm
Ugunsdrošības 
komplekts mājai
Komplektā ietilpst: 
pulvera ugunsdzēsības 
aparāts 2 kg; dūmu 
detektors�

F klases ugunsdzēsības aparāti

Nerada kaitējumu apkārtējai videi. Droši lietošanai!

Iesakām pielietot telpās, 
kurās netiks radīti zaudējumi pulvera nosēdumu rezultātā

Iesakām telpās, kas aprīkotas ar elektroierīcēm! 
CO2 ugunsdzēsības aparātus ieteicams izvietot kopā ar pulvera vai ūdens-putu ugunsdzēsības aparātiem

F2 ar turētāju
Ķīmiskā šķidruma daudzums 2 L
aparāta svars 3 kg
darbības laiks (nepārtraukts) 24,7 sek�
aparāta augstums 310 mm
Korpusa diametrs 110 mm
darba temperatūra no 0°C līdz +60°C
dzēšanas klases 5a/25F
sertifikācija* CE, En3

F6 
Ķīmiskā šķidruma daudzums 6 L
aparāta svars 9 kg
darbības laiks (nepārtraukts) 29,6 sek�
aparāta augstums 470 mm
Korpusa diametrs 160 mm
darba temperatūra no 0°C līdz +60°C
dzēšanas klases 8a/75F
sertifikācija* CE, En3

PA2T
Pulvera daudzums 2 kg
aparāta svars 3,9 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

9 sek�

aparāta augstums 364 mm
Korpusa diametrs 112 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases 13a/89b/C
sertifikācija* CE PEd 97/23 En, En3

PA4
Pulvera daudzums 4 kg
aparāta svars 7,5 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

12 sek�

aparāta augstums 450 mm
Korpusa diametrs 150 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases 21a/113b/C
sertifikācija* CE PEd 97/23 EK

PA6
Pulvera daudzums 6 kg
aparāta svars 9,5 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

15 sek�

aparāta augstums 550 mm
Korpusa diametrs 150 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases 34a/233b/C
sertifikācija* CE PEd 97/23 EK, 

En3, mEd 96/98 EC

PA6s
Pulvera daudzums 6 kg
aparāta svars 9,5 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

15 sek�

aparāta augstums 550 mm
Korpusa diametrs 150 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases 34a/183b/C
sertifikācija* CE PEd 97/23 EK, En3

PA9
Pulvera daudzums 9 kg
aparāta svars 14 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

15 sek�

aparāta augstums 625 mm
Korpusa diametrs 180 vai 185 mm
darba temperatūra no –30°C līdz+60°C
dzēšanas klases 34a/233b/C
sertifikācija* CE PEd 97/23 EK

PA12
Pulvera daudzums 12 kg
aparāta svars 18 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

15 sek�

aparāta augstums 700 mm
Korpusa diametrs 180, 185 vai 190 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases 55a/233b/C
sertifikācija* CE PEd 97/23 EK, En3

APA9
Pulvera daudzums 9 kg
aparāta svars 13 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

12 sek�

aparāta diametrs 295 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
nostrādāšanas 
temperatūra

no +68/98°C

dzēšanas platība 15 m3

sertifikācija* PEd 97/23 EK

APA6
Pulvera daudzums 6 kg
aparāta svars 9,5 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

9 sek�

aparāta diametrs 295 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
nostrādāšanas 
temperatūra

no +68/98°C

dzēšanas platība 10 m3

sertifikācija* PEd 97/23 EK

PA1A ar turētāju
Pulvera daudzums 1 kg
aparāta svars 2,2 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

6 sek�

aparāta augstums 270 mm
Korpusa diametrs 85 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases 5a/34b/C
sertifikācija* CE, En3

OA13.5
Korpusa tilpums 20 dm3

aparāta svars 75 kg
aparāta augstums 1100 mm
balona diametrs 205 mm
aparāta platums 400 mm
darba temperatūra no –20°C līdz +50°C
dzēšanas klases 55b/C

UPA6
Ugunsdzēsīgās 
vielas daudzums

6 L

aparāta svars 10 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

12 sek�

aparāta augstums 590 mm
Korpusa diametrs 150 vai 160 mm
darba temperatūra no +5°C līdz +60°C
dzēšanas klases 13a/113b
sertifikācija* CE PEd 97/23 EK, En3

OA2
gāzes daudzums 2 kg
aparāta svars 6,5 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

6 sek�

aparāta augstums 475 mm
Korpusa diametrs 103,5 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases 34b/C
sertifikācija* CE, En3

OA5
gāzes daudzums 5 kg
aparāta svars 14 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

9 sek�

aparāta augstums 650 mm
Korpusa diametrs 135 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases 70b/C
sertifikācija* CE, En3

OA3
gāzes daudzums 3 kg
aparāta svars 9,7 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

8 sek�

aparāta augstums 475 mm
Korpusa diametrs 104,5 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases 34b/C
sertifikācija* CE

OA24
gāzes daudzums 24 kg
aparāta svars 100 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

30 sek�

aparāta augstums 1120 mm
Korpusa diametrs 159 x 2 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases 233b/C
sertifikācija*

OA13.5/2
Korpusa tilpums 40 dm3

aparāta svars 145 kg
aparāta augstums 1100 mm
balona diametrs 205 mm
aparāta platums 600 mm
darba temperatūra no –20°C līdz +50°C
dzēšanas klases 89b/C

UPA9
Ugunsdzēsīgās 
vielas daudzums

9 L

aparāta svars 15 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

15 sek�

aparāta augstums 600 mm
Korpusa diametrs 180 vai 185 mm
darba temperatūra no +5°C līdz +60°C
dzēšanas klases 21a/183b
sertifikācija* CE PEd 97/23 EK, En3

PA2 ar turētāju
Pulvera daudzums 2 kg
aparāta svars 4 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

9 sek�

aparāta augstums 317 mm
Korpusa diametrs 110 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases 13a/70b/C
sertifikācija* CE, En3

PA4
Pulvera daudzums 4 kg
aparāta svars 6,9 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

12 sek�

aparāta augstums 399 mm
Korpusa diametrs 140 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases 21a/113b/C
sertifikācija* CE

PA6
Pulvera daudzums 6 kg
aparāta svars 9 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

15 sek�

aparāta augstums 550 mm
Korpusa diametrs 150 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases 21a/113b/C
sertifikācija* CE, En3

PA25
Pulvera daudzums 25 kg
aparāta svars 55 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

25 sek�

aparāta augstums 970 mm
Korpusa diametrs 270 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases a/b/C
sertifikācija* CE

PA50
Pulvera daudzums 50 kg
aparāta svars 75 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

40 sek�

aparāta augstums 1050 mm
Korpusa diametrs 380 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases a/b/C
sertifikācija* CE

PA1A ar turētāju/bez turētāja
Pulvera daudzums 1 kg
aparāta svars 2 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

6 sek�

aparāta augstums 270 mm
Korpusa diametrs 95 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases 8a/34b/C
sertifikācija* CE PEd 97/23 EK, En3

PA2
Pulvera daudzums 2 kg
aparāta svars 3,8 kg
darbības laiks 
(nepārtraukts)

9 sek�

aparāta augstums 350 mm
Korpusa diametrs 110 mm
darba temperatūra no –30°C līdz +60°C
dzēšanas klases 13a/89b/C
sertifikācija* En3, CE
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Prece Artikuls Nosaukums

dEt3 blīve

dEt53 manometrs

dEt152 aPa sprinkleris 68C

dEt20
oa-2-5 palaišanas 
mehānisms ar resno 
vītni

dEt18
oa-2-5 palaišanas 
mehānisms ar tievo 
vītni

dEt154
oa-20 palaišanas 
mehānisms 
ar skrūvējamu ventili

dEt51 oa-20 palaišanas 
mehānisms ar sviru

dEt21
Pa-1 palaišanas 
mehānisms� 
Vītnes ∅2,5 cm

dEt24
Pa-1-3 palaišanas 
mehānisms� 
Vītnes ∅3 cm

dEt46 Pa-2 palaišanas 
mehānisms

dEt26
Pa-2 transp� 
palaišanas 
mehānisms

dEt70 Pa-3 palaišanas 
mehānisms

dEt1

Pa-4-12 palaišanas 
mehānisms 
ar manometru 
(CYF-50)

dEt48

Pa-25-50 
palaišanas 
mehānisms 
ar iekšējo vītni

dEt25

Pa-25-45 
palaišanas 
mehānisms 
ar ārējo vītni

Prece Artikuls Nosaukums

dEt33 Plombe – mazā

dEt31 Plombe – trosīte

dEt29 Plombe – svina

dEt32 Plombe transporta 
Pa-2

dEt30 sprosttapa 
∅3,5 mm

dEt35 sprosttapa 
∅2,9 mm

Prece Artikuls Nosaukums

abCs

Ugunsdzēsības 
pulveris Furex 
abC spezial 
(25 kg maiss)

aFF3 Putu veidotājs 
aFFF 3%

Prece Artikuls Nosaukums
dEt331 sifona caurule Pa-4
dEt45 sifona caurule Pa-1

dEt42 sifona caurule 
Pa-12

dEt341 sifona caurule Pa-2
dEt40 sifona caurule Pa-6
dEt41 sifona caurule Pa-9

Prece Artikuls Nosaukums

dEt175 oa-5 šļūtene 
ar izplūdes tauri

dEt5 oa difuzors

dEt111 oa izplūdes taure 
ar līkumu

dEt174 oU izplūdes 
taure rU

dEt16 Pa-2 izplūdes 
uzgalis (melns)

dEt176 Pa-3 šļūtene

dEt13 Pa-25-50 šļūtene

dEt9 Pa-6 šļūtene

dEt14 Pa-9 šļūtene

dEt2 šļūtenes 
turētājs – jostiņa

dEt161 šļūtenes turētājs 
Pa 4-12

dEt171 UPa šļūtenes 
uzgalis

dEt177 UPa-6 šļūtene

dEt173 UPa-9 šļūtene

dEt47 Pa-2 izplūdes 
uzgalis – zils

dEt15 oa šļūtene 
ar izplūdes tauri

Palaišanas mehānismi Plombes, tapas

Pildvielas

Sifona caurules

Šļūtenes, taures

Ugunsdzēsības aparātu kastes

Prece Artikuls Nosaukums Kastes izmēri

430V Kaste 2 kg ugunsdzēsības aparātam 430 x 200 x 200 mm

550V Kaste 4 kg ugunsdzēsības aparātam 550 x 320 x 250 mm

650V Kaste 6 kg ugunsdzēsības aparātam 650 x 320 x 250 mm

750V Kaste 9–12 kg 
ugunsdzēsības aparātam 750 x 320 x 250 mm

430Vs Kaste ar stiklu 2 kg 
ugunsdzēsības aparātam 430 x 200 x 200 mm

550Vs Kaste ar stiklu 4 kg 
ugunsdzēsības aparātam 550 x 320 x 250 mm

650Vs Kaste ar stiklu 6 kg 
ugunsdzēsības aparātam 650 x 320 x 250 mm

750Vs Kaste ar stiklu 9–12 kg 
ugunsdzēsības aparātam 750 x 320 x 250 mm

1150V Kaste 25 kg un 50 kg 
ugunsdzēsības aparātam 1150 x 550 x 560 mm

d650V dubultā kaste 6 kg 
ugunsdzēsības aparātiem 650 x 500 x 180 mm

d750V dubultā kaste 9–12 kg 
ugunsdzēsības aparātiem 750 x 500 x 250 mm

d650Vs dubultā kaste ar stiklu 6 kg 
ugunsdzēsības aparātiem 650 x 500 x 180 mm

s750Vs dubultā kaste ar stiklu 9–12 kg 
ugunsdzēsības aparātiem 750 x 500 x 250 mm

Prece Artikuls Nosaukums Kastes izmēri

HrE56 Plastikāta ugunsdzēsības krāna kaste 
Jonesco 612 x 395 x 190 mm

650t
transporta ugunsdzēsības aparāta 
kaste 6–9 kg ugunsdzēsības 
aparātam

660 x 290 x 240 mm

82130 Plastikāta ugunsdzēsības aparāta 
kaste rEgon 715 x 335 x 240 mm

82270 Plastikāta ugunsdzēsības aparāta 
kaste KristaLL 640 x 300 x 210 mm

8500 Plastikāta kaste – multifunkcionāla 645 x 745 x 296 mm

Ugunsdzēsības aparātu 
statīvs ar pelnu trauku

Ugunsdzēsības aparātu stiprinājumiREZERVES DAĻAS

Prece Artikuls Nosaukums

VaL029 transporta stiprinājums Pa4 
ugunsdzēsības aparātam

VaL030 transporta stiprinājums Pa6 
ugunsdzēsības aparātam

Valpro transporta stiprinājums Pa9 
ugunsdzēsības aparātam

VaL296 VaLPro ugunsdzēsības 
aparātu turētājs� 4–12 kg

Prece Artikuls Nosaukums

at4
ogļskābās gāzes un pulvera 
ugunsdzēsības aparāta 
turētājs

at5K Pulvera ugunsdzēsības 
aparāta turētājs

at2
ogļskābās gāzes 
ugunsdzēsības aparāta 
turētājs – āķis

statīvs pieejams 
ar vai bez pelnu 
trauka� Piemērots 
3 kg/L – 12 kg/L 
uguns dzēsības 
aparātiem�

Pamatnes diametrs: 400 mm
augstums: 830 mm
Piekaru skaits: 1 vai 2
Krāsa: melna (raL9005)

Pārklāji 
ugunsdzēsības aparātiem

Ugunsdzēsības 
pārklāji

Ugunsdzēsības 
stendi un aprīkojums

Prece Artikuls Nosaukums

Pad3
Pārklājs 6 kg 
ugunsdzēsības 
aparātam

Pad4
Pārklājs 25 kg 
ugunsdzēsības 
aparātam

Pad11
Pārklājs 50 kg 
ugunsdzēsības 
aparātam

Prece Artikuls Nosaukums

Pad1 Ugunsdzēsības pārklājs 
somā 120 x 90

Pad2 Ugunsdzēsības pārklājs 
somā 120 x 180

Pad13 Ugunsdzēsības pārklājs 
somā 150 x 200

*Pēc pasūtījuma pieejami arī citi izmēri

Prece Artikuls Nosaukums

0069 Ugunsdzēsības stends 
ar kasti

0074 Ugunsdzēsības cirvis

0075 Ugunsdzēsības ķeksis

0073 Ugunsdzēsības lāpsta

0068 Ugunsdzēsības lauznis

0071 Ugunsdzēsības spainis

2181 Ugunsdzēsības hidranta 
kolonna – maskavas tips

Veicot apkopi ugunsdzēsības aparātam, 
izmantot ražotāja noteiktās pildvielas 

dzēst spējas saglabāšanai
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Ugunsdzēsības krānu kastes (bez aprīkojuma)

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

0018 Virssienas

520 x 390 x 240 mm

0020 Virssienas ar stiklu
0022 Virssienas ar pilno stiklu
0029 iebūvējama 535 x 406 x 250 mm
0030 iebūvējama ar stiklu 535 x 406 x 250 mm
0030P iebūvējama ar pilno stiklu 535 x 406 x 250 mm

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

0016 Virssienas

520 x 390 x 180 mm

0016s Virssienas ar stiklu
0016Ps Virssienas ar pilno stiklu
0016i iebūvējama 535 x 406 x 190 mm
0016is iebūvējama ar stiklu 535 x 406 x 190 mm
0016iPs iebūvējama ar pilno stiklu 535 x 406 x 190 mm

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

0033 Kombinētā – virssienas

650 x 900 x 220 mm
0021 Kombinētā – virssienas ar stiklu
0134 Kombinētā – iebūvējama 670 x 920 x 230 mm
0019 Kombinētā – iebūvējama ar stiklu 670 x 920 x 230 mm

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

0017 Virssienas

650 x 650 x 220 mm

0025 Virssienas ar stiklu
0025P Virssienas ar pilno stiklu
0024 iebūvējama 670 x 670 x 230 mm
0024is iebūvējama ar stiklu 670 x 670 x 230 mm
0024iPs iebūvējama ar pilno stiklu 670 x 670 x 230 mm

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

671-2C-2/52-20(30) Virssienas
520 x 390 x 240 mm

671-2b-2/52-20(30) iebūvējama 535 x 406 x 250 mm

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

671-2C-3/52-20(30) Virssienas
520 x 390 x 180 mm

671-2b-3/52-20(30) iebūvējama 535 x 406 x 190 mm

Pilnie komplekti ar ∅51 20/30 m ugunsdzēsības šļūteni, stobru un krānu

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

671-2C-3/52-20(30)g6 Virssienas
650 x 700 x 250 mm

671-2b-3/52-20(30)g6 iebūvējama 670 x 720 x 260 mm

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

671-2C-1/52-20(30)g Virssienas
650 x 700 x 250 mm

671-2b-1/52-20(30)g iebūvējama 670 x 720 x 260 mm
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Pilnie komplekti ar ∅25 20/30 m ugunsdzēsības šļūteni, stobru un krānu

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

671-1[z-25/20(30)g] Kombinētā – virssienas
650 x 950 x 250 mm

671-1[W-25/20(30)g] Kombinētā – iebūvējama 670 x 970 x 260 mm

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

671-1[z-25/20(30)] Virssienas
650 x 700 x 250 mm

671-1[W-25/20(30)] iebūvējama 670 x 720 x 260 mm

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

671-2C-1/52-20(30)g Kombinētā – virssienas
650 x 950 x 250 mm

671-2b-1/52-20(30)g Kombinētā – iebūvējama 670 x 970 x 260 mm

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

671-2C-1/52-20(30)g Vertikālā kombinētā – virssienas 900 x 700 x 
250 mm671-2b-1/52-20(30)g Vertikālā kombinētā – iebūvējama 920 x 720 x 260 mm

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

671-2C-3/52-20(30) sānu – virssienas
550 x 250 x 550 mm

671-2b-3/52-20(30) sānu – iebūvējama 570 x 270 x 560 mm

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

671-2a-3/52-20(30)

Ugunsdzēsības krānu kastes rāmis
iebūvējams, komplektācijā ar d51 
ugunsdzēsības šļūteni, stobru un krānu, 
garums 20/30 m

520 x 390 mm 540 x 410 x 250 mm

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

671-1[z-25/20(30)] sānu – virssienas
650 x 280 x 700 mm

671-1[z-25/20(30)] sānu – iebūvējama 670 x 300 x 710 mm

Artikuls Nosaukums Kastes izmēri Nišas gabarīti 
iebūvējamajai kastei

671-1[z-25/20(30)g] Vertikālā kombinētā – virssienas 800 x 700 x 
250 mm671-1[W-25/20(30)g] Vertikālā kombinētā – iebūvējama 820 x 720 x 260 mm
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Prece Artikuls Nosaukums

sd218

Lokālais dūmu detektors SD218
Fotoelektroniskais dūmu detektors ar 9 V bateriju� trauks-
mes signāls 85 db� darba temperatūra: 0°C līdz 50°C� LEd 
indikators� brīdinājuma signāls par zemu uztveršanas spēju� 
brīdinājuma signāls par baterijas nomaiņu� Pārbaudes 
poga� izmēri: diametrs – 10 cm, augstums – 3 cm� svars: 
0,13 kg� sertificēts atbilstoši standartam En 14604:2005

snd500s

Lokālais dūmu detektors SND500S
Lokālais dūmu detektors ar 9V bateriju un apklusināšanas 
iespēju� trauksmes signāls 85 db� darba temperatūra: 0°C 
līdz 50°C� brīdinājuma signāls par zemu uztveršanas spēju 
un baterijas nomaiņu� Pārbaudes poga� izmēri: diametrs – 
10 cm, augstums 3,1 cm� sertificēts atbilstoši standartam 
En14604:2005, CE

Prece Artikuls Nosaukums

Co401

Tvana gāzes detektors CO401
Lokālais tvana gāzes detektors ar 3* 1,5 V aa baterijām� 
trauksmes signāls 85 db� darba temperatūra: 0°C līdz 
40°C� Pieļaujamais mitruma līmenis 20–90% rH� LCd 
displejs� audio vizuāls trauksmes signāls� Pārbaudes 
poga� izmēri: diametrs – 10 cm, augstums – 4 cm� svars: 
0,13 kg� sertificēts atbilstoši standartam CE, En 50291, 
En61000-6-3:2007, En61000-6-1:2007

gd401r

Gāzes detektors GD401R
Lokālais gāzes detektors� Konstatē: visa veida deggāzes, 
sašķidrināto naftas gāzi (butāns, propāns, ko izmanto nor-
mālos un mini cilindros), sašķidrināto dabasgāzi (metāns), 
t�sk� pilsētas gāzi� Lieliski piemērots virtuvēm� trauksmes 
signāls 85 db� darba temperatūra: –10°C līdz 50°C� 
Pieļaujamais mitruma līmenis – zem 95% rH� Pārbaudes 
poga� izmēri: 12 x 7 x 5 cm� sertificēts atbilstoši standar-
tam CE, En 50194:2000, En60950:2006

Dūmu un gāzes detektori

Puscietās ugunsdzēsības šļūtenes ∅25 20/30 m, ar stobru un krānu

Uz fiksētā ruļļa 
ar stobru un 
krānu. Papildus 
iebūvējamā kaste 
krānam un statīvs 
stobram

Uz kustīga ruļļa 
(iespējams pagriezt 
pa 180°) ar stobru 
un krānu. Papildus 
iebūvējamā kaste 
krānam un statīvs 
stobram

Krānu kastes ir universālas – 
iespējams pieslēgt ugunsdzēsības 
ūdensvada krānu no abām pusēm

Ugunsdzēsības krānu kastu iespējamie varianti:
• standard – tērauda loksnes, krāsotas ar epoksīda – 

poliestera pulverkrāsu�
• FaCadE – cinkotas loksnes, pārklātas ar fasādes krāsu�
• standarta krāsas – raL 3000 un raL 9003� 
• inoX – nerūsējošā tērauda loksnes�
• Front inoX – kastes durvis no nerūsējošā tērauda 

loksnēm, kaste – tērauda loksnes, krāsotas 
ar epoksīda-poliestera krāsu�

*  Pēc pieprasījuma, iespējams izgatavot krānu kastes pēc 
vēlamā toņa no RAL paletes un nestandarta izmēriem.

Krānu kastu 
durvju varianti

• metāla
• metāla ar mazo stiklu
• no rūdītā stikla
• no neplīstošā stikla

Ugunsdzēsības krāni

Šļūteņu pārējas, adapteri, trejgabali

Prece Artikuls Nosaukums

0034 Ugunsdzēsības krāns, ∅25 mm, alumīnijs, En 671

0036 Ugunsdzēsības krāns, ∅38 mm, alumīnijs

0039 Ugunsdzēsības krāns, ∅52 mm, alumīnijs, En 671

0040 Ugunsdzēsības krāns, ∅66 mm, alumīnijs

0037 Ugunsdzēsības krāns, ∅25 mm, bronza, En 671

0035 Ugunsdzēsības krāns, ∅38 mm, bronza

0038 Ugunsdzēsības krāns, ∅52 mm, bronza, En 671

0041 Ugunsdzēsības krāns, ∅66 mm, bronza

Prece Artikuls Nosaukums

0049 gm-100 bogdanoV ar iekšējo vītni, ∅100 mm

0051 gm-50 bogdanoV ar iekšējo vītni, ∅51 mm

0046 gm-70 bogdanoV ar iekšējo vītni, ∅66 mm

0045 gm-80 bogdanoV ar iekšējo vītni, ∅75 mm

0047 gm-50 bogdanoV ar ārējo vītni, ∅51 mm

0048 gm-70 bogdanoV ar ārējo vītni, ∅66 mm

0042 gm-80 bogdanoV ar ārējo vītni, ∅75 mm

0052 gm-110 storz, ∅110 mm

0056 gm-25 storz, ∅25 mm

0057 gm-38 storz, ∅38 mm

0055 gm-50 storz, ∅51 mm

0054 gm-75 storz, ∅75 mm

0072 gm-100 bogdanoV ar vāciņu, ∅100 mm

0073 gm-125 bogdanoV ar vāciņu, ∅125 mm

0059 gm-50 bogdanoV ar vāciņu, ∅51 mm

0061 gm-66 bogdanoV ar vāciņu, ∅66 mm

0069 gm-75 bogdanoV ar vāciņu, ∅75 mm

0060 gm-110 storz ar vāciņu, ∅110 mm

0057 gm-25 storz ar vāciņu, ∅25 mm

0058 gm-51 storz ar vāciņu, ∅51 mm

0062 gm-75 storz ar vāciņu, ∅75 mm

Prece Artikuls Nosaukums

0066 Ugunsdzēsības šļūteņu pāreja, bogdanoV gP-70 x 50 mm

0065 Ugunsdzēsības šļūteņu pāreja, bogdanoV gP-80 x 50 mm

0063 Ugunsdzēsības šļūteņu pāreja, bogdanoV gP-80 x 70 mm

0068 Ugunsdzēsības šļūteņu pāreja, storz 110/75 mm

0070 Ugunsdzēsības šļūteņu pāreja, storz 66/75 mm

0071 Ugunsdzēsības šļūteņu pāreja, storz 75/51 mm

0067 rt-70 sadalītājs, bogdanoV ∅66 uz 51-66-51 mm

0064 rt-80 sadalītājs, bogdanoV ∅75 uz 51-75-51 mm

0074 Ugunsdzēsības krāna adapters, 38–51 mm

Ugunsdzēsības krāna savienotājgalviņas

Ugunsdzēsības stobri

Prece Artikuls Nosaukums
0075 Ugunsdzēsības stobrs, 51 mm, plastmasas rs-50a bogdanoV

0076 Ugunsdzēsības stobrs, 51 mm, rs-50 bogdanoV

0081 Ugunsdzēsības stobrs, 66 mm, rs-60 bogdanoV

0176 Ugunsdzēsības stobrs, 51 mm, rs-50�01 bogdanoV

0181 Ugunsdzēsības stobrs, 66 mm, rs-60�01 bogdanoV

0079 Ugunsdzēsības stobrs, 51 mm, plastmasas bogdanoV 

0080 Ugunsdzēsības stobrs, 51 mm, plastmasas storz

0177 Ugunsdzēsības stobrs reg�, 19 mm, Pwh-19 storz

0086 Ugunsdzēsības stobrs reg�, 25 mm, Pwh-25 storz, En 694+1a:2007

0087 Ugunsdzēsības stobrs reg�, 33 mm, Pwh-33 storz, En 671-1:2002

0083 Ugunsdzēsības stobrs reg�, 51 mm, Pwh-52 bogdanoV, En671-2:2002

0082 Ugunsdzēsības stobrs reg�, 51 mm, Pwh-52 storz, En671-2:2002

0084 Ugunsdzēsības stobrs reg�, ar sviru, ∅51 mm, bogdanoV

0078 Ugunsdzēsības stobrs reg�, ar sviru, ∅51 mm, storz

0077 Ugunsdzēsības stobrs reg�, ar sviru, ∅66 mm, bogdanoV

Ugunsdzēsības šļūteņu savienotājgalviņas

Prece Artikuls Nosaukums
0120 Ugunsdz� šļūteņu savienotājgalviņa, 100 mm bogdanoV gr-100
0115 Ugunsdz� šļūteņu savienotājgalviņa, 38/51 mm bogdanoV gr-38/51
0118 Ugunsdz� šļūteņu savienotājgalviņa, 51 mm bogdanoV gr-50
0119 Ugunsdz� šļūteņu savienotājgalviņa, 66 mm bogdanoV gr-70
0116 Ugunsdz� šļūteņu savienotājgalviņa, 75 mm bogdanoV gr-80
0123 Ugunsdz� šļūteņu savienojums, 110 mm storz gr-110
0114 Ugunsdz� šļūteņu savienojums, 25 mm storz gr-25
0124 Ugunsdz� šļūteņu savienojums, 51 mm storz gr-50
0126 Ugunsdz� šļūteņu savienojums, 38/51 mm storz gr-38/50
0121 Ugunsdz� šļūteņu savienojums, 75 mm storz gr-80

Ugunsdzēsības šļūtenes

Prece Artikuls Nosaukums
0113 bEzaLin ugunsdz� šļūtene, ∅25/20 m 15 bar, En 14540

0239 bEzaLin ugunsdz� šļūtene, ∅25/30 m 15 bar, En 14540

0110 bEzaLin ugunsdz� šļūtene, ∅38/20 m 15 bar, En 14540

0100 bEzaLin ugunsdz� šļūtene, ∅38/30 m 15 bar, En 14540

0112 bEzaLin ugunsdz� šļūtene, ∅51/20 m 15 bar, En 14540

0105 bEzaLin ugunsdz� šļūtene, ∅51/30 m 15 bar, En 14540

0111 bEzaLin ugunsdz� šļūtene, ∅66/20 m 15 bar

0104 bEzaLin ugunsdz� šļūtene, ∅66/30 m 15 bar

0109 bEzaLin ugunsdz� šļūtene, ∅75/20 m 15 bar

0088 Ugunsdz� šļūtene, ∅100/20 m PVC 8 bar

0089 Ugunsdz� šļūtene, ∅38/20 m 8 bar, gumija, En 14540

0090 Ugunsdz� šļūtene, ∅38/20 m 8 bar, PVC, En 14540

0092 Ugunsdz� šļūtene, ∅38/30 m 8 bar, gumija, En 14540

0093 Ugunsdz� šļūtene, ∅38/30 m 8 bar, PVC, En 14540

0094 Ugunsdz� šļūtene, ∅52/20 m 8 bar, gumija, En 14540

0095 Ugunsdz� šļūtene, ∅52/20 m 8 bar, PVC, En 14540

0096 Ugunsdz� šļūtene, ∅52/20 m 8 bar, viegla PVC, En 14540

0097 Ugunsdz� šļūtene, ∅52/20 m 16 bar, gumija, En 14540

0240 Ugunsdz� šļūtene, ∅52/20 m 25 bar, PVC, En 14540

0098 Ugunsdz� šļūtene, ∅52/30 m 8 bar, gumija, En 14540

0099 Ugunsdz� šļūtene, ∅52/30 m 8 bar, PVC, En 14540

0101 Ugunsdz� šļūtene, ∅66/20 m 8 bar, PVC

0102 Ugunsdz� šļūtene, ∅66/20 m 16 bar, PVC

0241 Ugunsdz� šļūtene, ∅66/20 m 25 bar, PVC

0103 Ugunsdz� šļūtene, ∅75/20 m 16 bar, PVC

0243 Ugunsdz� šļūtene, ∅75/20 m 25 bar, PVC

0108 Ugunsdz� šļūtene, ∅75/20 m 8 bar, PVC

Aizsargkastes

Prece Artikuls Nosaukums Kastes izmēri

1300V

Kaste hidranta kolonnai, 
hidranta atslēgai 
un 3 ugunsdzēsības 
šļūtenēm

1300 x 750 x 250 mm

Prece Artikuls Nosaukums Kastes izmēri

1250V

Kaste hidranta kolonnai, 
hidranta atslēgai 
un 2 ugunsdzēsības 
šļūtenēm uz ruļļa

1250 x 700 x 350 mm

izgatavotas no 1 mm bieza tērauda loksnēm
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Piegādātājs:  
sika • www�sika�com

Evakuācijas izeju apgaismojuma piegādātājs:  
oLYmPia ELECtroniCs s�a�  
www�olympia-electronics�gr

Ugunsdrošās lentes un uzmavas
• nodrošina ugunsizturību līdz 2 stundām� novērš uguns izplatību starp telpām ugunsgrēka laikā�
• Lentes ir ērti lietojamas un izvietojamas sienās un pārseguma trubu vai cauruļu montāžas laikā�
• Uzmavas tiek nostiprinātas sienu ārpusēs un virs vai zem pārsegumiem, arī pēc trubu vai cauruļu montāžas pabeigšanas�

Ugunsdrošie materiāli

Prece Artikuls Nosaukums

5308 Ugunsdrošības lenta 110 mm

5309 Ugunsdrošības lenta 125 mm

5311 Ugunsdrošības lenta 160 mm

5306 Ugunsdrošības lenta 55 mm

5307 Ugunsdrošības lenta 82 mm

Prece Nosaukums

Ugunsdrošās un akustiskās putas 750 ml
PFC Corofil uguns barjeras un akustiskās putas ir 
viendaļīgas mitrumā cietējošas poliuretāna putas�
Piemērots izmantošanai ar:
• savienojumiem mūra sienās;
• savienojumiem betona grīdās;
• savienojumi ap durvju rāmjiem�

Uguns barjeras maisījums/java
tiek piegādās maisos pa 22 kg� nodrošina ugunsiz-
turību līdz 6 stundām� tiek izmantots blīvēšanai ap 
apkalpošanas ejām vertikālās un horizontālās atverēs 
betonā, blokos, ķieģeļu mūrī, kokā un ģipškartonā� 
maisījums ir vienkārši izmantojams, un nodrošina 
gāzu, dūmu necaurlaidību un īpašu noturību pret 
saspiešanu

Prece Artikuls Nosaukums

5302 Ugunsdrošības uzmava 110 mm

5304 Ugunsdrošības uzmava 125 mm

5305 Ugunsdrošības uzmava 160 mm

5300 Ugunsdrošības uzmava 55 mm

5301 Ugunsdrošības uzmava 82 mm

Prece Nosaukums

Karstumā izplešošies spilveni
nodrošina ugunsaizsardzību caur nodalījuma grīdu un 
sienām ejošām metāla apkalpošanas ejām un kabe-
ļiem līdz 4 stundām

Pārklāto paneļu sistēma
Pārklāto paneļu sistēma sastāv no trīs elementiem�
1200 x 600 x 50 mm divpusēji�
• Lielākoties tiek izmantots blīvēšanai sienās un ap 

ugunsdrošības lūkām piekaru griestos� 
• nodrošina 4 stundas mūra sienās, līdz 1 stundai 

ģipškartonā�
• nodrošina dūmu necaurlaidību�
• neizdala dūmus�
• Lieliska akustiskā izolācija�

Preces Artikuls Nosaukums

411965

Krāsa metālam Sika Unitherm Steel S 
Ugunsdroša krāsa uz šķīdinātāja bāzes tērauda nesošajām kons-
trukcijām� Plānkārtas ugunsaizsardzības pārklājumu sistēma tērauda 
nesošajām konstrukcijām, kas saputojas, iedarbojoties siltuma 
plūsmai ugunsgrēka apstākļos� siltuma iedarbības rezultātā izvei-
dojušās ugunsizturīgās putas ar zemu siltuma vadītspēju pazemina 
nesošās tērauda konstrukcijas temperatūras pieaugšanas ātrumu� 
Pārklājumam ir augsta raksturojumu stabilitāte un ilgs (vairāki gadu 
desmiti) kalpošanas laiks� Lietošanas sfēra: tiek lietots tērauda 
nesošo konstrukciju ugunsizturības robežas paaugstināšanai, tādu, 
kā kolonnas, fermas, sakari, šķēršļi, citi konstrukciju spēka elementi� 
Var pielietot tērauda konstrukcijām, kas tiek ekspluatētas, esot 
atmosfēras iedarbībai, augstam mitruma līmenim, lauku, pilsētas, 
rūpniecības un jūras atmosfēras apstākļos, tāpat telpu iekšienē� 
nodrošina ugunsaizsardzību no 15 līdz 120 minūtēm

409864

Laka kokam Sika Unitherm Wood T
Ugunsizturīgā caurspīdīgā laka koka virsmām� nodrošina apstrādātai 
virsmai 1� ugunsdrošības pakāpi� materiāls atbilst b-s1, d0 uguns-
reakcijas klasei� Paredzēta atmosfēras iedarbībai nepakļauto koka 
konstrukciju un kokskaidu plākšņu vai saplākšņa apšuvumu ar bie-
zumu 12 mm un vairāk aizsardzībai� Ugunsizturīgā pārklājuma sis-
tēma nemaina apstrādājamās virsmas tekstūru un krāsu� nepielieto 
mehāniskās slodzes gadījumā

Ugunsdrošie pārklājumi Evakuācijas un avārijas apgaismojums

Preces Artikuls Nosaukums

409863
Laka kokam Sika Unitherm Wood Top T
Lakas aizsargslānis� seglaka nepieciešama, lai aisargātu uguns-
drošo laku no apkārtē jas vides iedarbības

Ka

Antipirēns KA-1U
Paredzēts koksnes pretuguns aizsardzībai pie temperatūras 
virs  +50°C� Ka-1U ir dažādu neorganisku sāļu un virsmas aktīvu 
vielu piesātināts ūdens šķīdums, kas nodrošina koksnei C-s1, d0 
ugunsreakcijas klasi, kā arī aizsargā to no dažādu kukaiņu, sēnīšu, 
atmosfēras, augsnes un ūdens iedarbības� Paredzēts pielietošanai 
gan telpās, gan atmosfēras apstākļos, izmantojams ēku siju, spāru, 
žogu, u�c� koka konstrukciju apstrādei� Ja nepieciešams, pēc apstrā-
des koka virsmu iespējams papildu krāsot jebkurā krāsā

FaP

Antipirēni FAP
Paredzēts koksnes materiālu profilaktiskai pretuguns aizsargap-
strādei slēgtās koka būvkonstrukcijās, kuras nav pakļautas tiešai 
atmosfēras nokrišņu iedarbībai� apstrādājot kokmateriālus, koka 
būvkonstrukcijas vai to elementus ar antipirēnu FaP, atkarībā no 
pārklājumu slāņu skaita, pēc Lbn201-07 tie iegūst austāko iespē-
jamo ugunsaizsardzības klasi b-s1, d0, kas nodrošina grūti degošu, 
ar minimālu dūmu izdalīšanos un degošu daļiņu neveidojošas kok-
snes iegūšanu, kā arī aizsargā koksnes virsmu no trupes, sēņu un 
kukaiņu iedarbības (testēts pēc LVs En 13823:2003 un LVs En iso 
11925-2:2004 metodes)� En13501-1+a1:2010

Preces Artikuls Nosaukums

gr-8
Evakuācijas avārijas apgaismojums GR-8
apgaismojums iedegas pazūdot strāvai� darbības laiks: 90 minūtes� 
izmērs: 246 x 76 x 42 mm� svars: 0,43 kg� CE, En 60598-2

1009/90
Evakuācijas avārijas apgaismojums GR-1009/90
apgaismojums iedegas pazūdot strāvai� darbības laiks: 90 minūtes� 
izmērs: 260 x 100 x 51 mm� svars: 0,45 kg� CE

gr-310
Evakuācijas avārijas apgaismojums GR-310
apgaismojums iedegas pazūdot strāvai� darbības laiks: 90 minūtes� 
izmērs: 350 x 134 x 45 mm� svars: 0,73 kg� CE, En 60598-2

Preces Artikuls Nosaukums

gr-315
Evakuācijas izejas apgaismojums GR-315
apgaismojums deg pastāvīgi� darbības laiks: 90 minūtes� 
izmērs: 350 x 134 x 45 mm� svars: 0,75 kg� CE, En 60598-2

gr-2000

Evakuācijas avārijas apgaismojums LED GR-2000
apgaismojums deg pastāvīgi� darbības laiks: 3–7 stundas� 
izmērs: 270 x 100 x 25 mm� svars: 0,34 kg� CE, En55015, 
En 61547, En 61000

mLd28sg
Divpusējs evakuācijas apgaismojums 12LED, MLD28 S/G
apgaismojums deg pastāvīgi� darbības laiks: 3 stundas� 
izmērs: 283 x 130 x 25 mm� svars: 0,5 kg

Piegādātājs: PFC CoroFiL 
FirE stoP ProdUCts • www�pfc-corofil�com

Prece Artikuls Nosaukums

2003 a3 sudraba plastmasas rāmis 
(30 x 40)

2002 a3 zelta plastmasas rāmis 
(30 x 40)

2001 a4 sudraba plastmasas rāmis 
(21 x 30)

2000 a4 zelta plastmasas rāmis 
(21 x 30)

Rāmji evakuācijas plāniem

Luminiscējošas evakuācijas norādes

Evakuācijas izeja pa kreisi 
10 x 20 cm

Evakuācijas izeja pa labi 
10 x 20 cm

Evakuācijas izeja uz leju 
10 x 20 cm

Pārējās evakuācijas zīmes skatīt 48. lpp.

X3 Fotoluminiscējoša lente – balta 5 cm x 1 m

 

X2 Fotoluminiscējoša lente – melna/balta 5 cm x 1 m

Fotoluminiscējošās lentes
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FN-SERVISS pakalpojumI daRba aIzSaRdzībā:
 darba vides iekšējā uzraudzība
 darba vides risku novērtējums
 darba aizsardzības organizatoriskās sistēmas izveide
 darba aizsardzības instrukciju izstrāde
 darbinieku instruktāža darba aizsardzības jautājumos
 Nepieciešamo kolektīvās un individuālās aizsardzības līdzekļu noteikšana
 kursi darba aizsardzības speciālistiem, 60 un 40 stundu programma

jau 10 gadI!
Tieši tik ilgi mēs, FN-SERVISS komanda, esam mūsu klientu prieka un drošības sargi, 
piedāvājot darba aizsardzības pakalpojumus saskaņā ar augstākajiem kvalitātes standartiem

Fn-serVIss kompetentĀ InstItūCIja DarBa aIzsarDzĪBĀ, kĀ arĪ 
«DarBa aIzsarDzĪBas kompetento InstItūCIju BIeDrĪBas» DIBInĀtĀjs un BIeDrs

daRba aIzSaRdzība

MIESASSARGU 
KATRAM STRĀDNIEKAM!

HAPPY END

Bezrūpju komplekts
  aizmirsti rūpes par darba 

aizsardzību! mēs sakārtosim 
šo jomu jūsu vietā!

jaunums!

uzzini vairāk: +371 67 556 799 vai www.fnserviss.lv

pakalpojuma kvalitāti apliecina:
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Rīga, Brīvības gatve 204b, LV-1039, Latvija 
Tālr.: 67 556 799 • fakss: 67 556 798 • fnserviss@fnserviss.lv
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Piegādātājs: 
ČErVa EXPort imPort a�s� 
www�cerva�com

Piegādātājs: 
dUram masK a�C� Ltd 
www�durammask�com

In
di

vi
du

āl
ās

 a
iz

sa
rd

zī
ba

s 
līd

ze
kļ

i 

Prece Artikuls Nosaukums

bardEn

Aizsargbrilles BARDEN – caurspīdīgas, dzeltenas, tumšas
Polikarbonāta brilles ar regulējamām kājiņām, aizsardzību pret 
aizsvīšanu un skrāpējumiem� Caurspīdīgās, dzeltenās – kon-
trasta palielināšanai vāji apgaismotās vietās, tumšās – aizsardzī-
bai pret košu gaismu, sauli� En166:2001

FErgUs

Aizsargbrilles FERGUS – caurspīdīgas, dzeltenas
Polikarbonāta brilles ar regulējamām kājiņām, aizsardzību pret 
aizsvīšanu un skrāpējumiem� F prettrieciena kategorija (En 166)� 
optiskā klase 1� brilles dzeltenā krāsā – ar UV filtru En170� 
En166:2001

VErnon

Aizsargbrilles VERNON – caurspīdīgas, dzeltenas, pelēkas
Polikarbonāta brilles ar regulējamām kājiņām, aizsardzību pret 
aizsvīšanu un skrāpējumiem� F prettrieciena kategorija (En 166)� 
optiskā klase 1� brilles dzeltenā krāsā – ar UV filtru En170� 
Pelēkās – aizsargā pret saules stariem (En172)� sportisks 
dizains� En 166:2001, En 170:2002, En 172:1994/a1:2000/
a2:2001

b308 Aizsargbrilles B308
CE En 166

b501 Aizsargbrilles B501
CE, En 166, ii kat�

b403 Polikarbonāta brilles ar vārstuli B403
CE, En 166, ii kat�

6130
Metinātāju brilles ar paceļamo filtru
netiešā ventilācija ļauj izmantot brilles kopā ar optiskajām� 
aizsardzība pret stariem, kas rodas metināšanas laikā� En166

VisigUard Aizsargs ar polikarbonāta ekrānu Visiguard
Klase 1b, En 166

Vsa660

Metinātāju maska
izmanto metināšanai, lodēšanai, u�c� darbiem� izgatavots no 
polipropilēna� aizsargā acis un seju metināšanas darbu laikā� 
atliekams aizsargstikls, kas pievienots dažādos toņos� Filtra tips: 
din 10� Filtra izmērs: 105/50 mm� atbilst En175 standartiem

Prece Artikuls Nosaukums

La3001 Austiņas LA 3001
Vieglas dielektriskās austiņas� svars: 163 g� En352

Ed1H
Dielektriskas austiņas EAR DEFENDER
snr 26 db� izturīgas, viegli regulējamas, labi pieguļošas, 
komfortablas austiņas� svars: 227 g� En352-1:2002

1130 Ausu ieliktņi ar šņori 3M 1130
snr 34 db

17800

Ausu ieliktņi «Spark-Plugs» SOFT
ausu ieliktņi spark-Plugs no poliuretāna� nodrošina lielisku aiz-
sardzību� Vidējās aizsardzības faktors snr: 35 db�   
atbilst LVs En 352-2 standartu prasībām

17825
17060

Moldex padevējs ar ausu ieliktņiem «Spark-Plugs»
CE� Komplektā ietilpst turētājs� ietilpība: 250 gab� 
atbilst LVs En 352-2 standartu prasībām

Prece Artikuls Nosaukums

7002

Pusmaska MOLDEX EasyLock®

īpaši viegla 7000 sērijas pusmaska ar jaunās paaudzes filtru pie-
vienošanas sistēmu EasyLock®, pateicoties tai nav nepieciešami 
adapteri vai speciālas filtru savienošanas detaļas� iespējams kom-
pektēt gāzes filtrus un putekļu filtrus kopā, kā arī lietot tikai ar putekļu 
filtriem vai tikai gāzes filtriem� PVC free! atbilst LVs En 140 standartu 
prasībām� CE

9002

Pilna Gāzmaska MOLDEX EasyLock®

īpaši viegla un smalka dizaina moldex 9000 sērijas maska ar jaunās 
paaudzes filtru pievienošanas sistēmu EasyLock®, maskas sfērsikā 
forma nodrošina izteikti plašu redzamības lenķi, vizors ir šķīdinātāju 
noturīgs� PVC free! atbilst LVs En 136 standartu prasībām� CE

bLs

Pilna gāzmaska BLS
maska ir izgatavota no kvalitatīva silikona ar 6 savilcēju gumijām uz 
pakauša, maskas izmērs ir universāls� iespējams lietot kopā ar citiem 
darba aizsardzības līdzekļiem� atbilst En 136:1998, CE� maskas savie-
nojums ar filtru atbilst En 148-1 standartam

9400

Filtrs A1B1E1K1 MOLDEX EasyLock®

Filtrs a1b1E1K1 nodrošina aizsardzību pret organiskām un neorga-
niskām gāzēm un tvaikiem, sēra dioksīdiem, amonjaku un amīniem� 
Pateicoties jaunās paaudzes filtru pievienošanas sistēmai EasyLock®, 
nav nepieciešami adapteri vai speciālas filtru savienošanas detaļas� 
atbilst LVs En 14387 standartu prasībām� CE

9010

Filtrs P1 R MOLDEX EasyLock®

Putekļu filtrs P1 r, pasargā no netoksiskiem putekļiem un miglas� 
gofrēta materiāla tehnoloģija filtrā veicina zemu elpošanas pretestību 
un augtāku attīrīta gaisa caurlaidību� atbilst LVs En 143 standartu pra-
sībām� CE

9020

Filtrs P2 R Moldex EasyLock®

Putekļu filtrs P2 r, pasargā no smalkiem un/vai toksiskiem putekļiem, 
metāla dūmiem un miglas� gofrēta materiāla tehnoloģija filtrā vei-
cina zemu elpošanas pretestību un augtāku attīrīta gaisa caurlaidību� 
atbilst LVs En 143 standartu prasībām� CE

9030

Filtrs P3 R Moldex EasyLock®

Putekļu filtrs P3 r, pasargā no smalkiem putekļiem, dūmiem (metāla 
dūmiem), ūdens miglas� gofrēta materiāla tehnoloģija filtrā veicina 
zemu elpošanas pretestību un augtāku attīrīta gaisa caurlaidību� 
atbilst LVs En 143 standartu prasībām� CE

Prece Artikuls Nosaukums

9312 Respirators FFP1S ar vārstu 3M
FFP1 daļiņu respirators ar izelpas vārstu� 9312+En149, CE

9322 Respirators FFP2S ar vārstu 3M
FFP2 daļiņu respirators ar izelpas vārstu� 9322 +En 149, CE

2360
Respirators P1D
respirators P1d� nodrošina aizsardzību pret netoksiskām, cietām daļi-
ņām� atbilst LVs En 149� CE

2365
Respirators P1D ar vārstuli
respirators P1d ar Ventex vārstuli� nodrošina aizsardzību pret netok-
siskām, cietām daļiņām� atbilst LVs En 149� CE

2405

Respirators P2D ar vārstuli
respirators P2d ar Ventex izelpas vārstu� nodrošina aizsardzību pret 
toksiskiem putekļiem, metālu dūmiem� respirators no ārpuses ir pār-
klāts ar plastmasas sietu (duramesh sistēma), kas respiratora virsmu 
aizsargā, to aiztiekot ar netīram rokām� atbilst LVs En 149� CE

2505

Respirators P3D ar vārstuli
respirators P3s ar Ventex vārstuli� nodrošina aizsardzību pret smal-
kām, cietām un šķidrām daļiņām, metālu dūmiem un tvaikiem, mikro-
organismiem� atbilst LVs En 149� CE

701 Vienreizējas lietošanas respirators

Acu un sejas aizsardzība Dzirdes aizsardzība  Sejas maskas un filtri Respiratori

Prece Artikuls Nosaukums

Cogo

Dūmu evakuācijas maska COGO
Evakuācijas maska personīgai lietošanai īstermiņā, lai aizsargātu elpo-
šanas ceļus evakuācijas laikā no dūmiem� aizsargā elpošanas ceļus 
pret dūmiem un oglekļa monoksīdu� atbilst Es standartam En-403� CE, 
nFPa 701� izmērs: 10 x 12 x 14 cm� aptuvens svars: 650 g

masKito

Kompakta evakuācijas maska Maskito
īstermiņa vienreizējas lietošanas īstermiņa evakuācijas maska personīgai 
lietošanai, lai aizsargātu elpošanas ceļus evakuācijas laikā no bīstama un 
toksiska gaisa� Paredzēta lietošanai privātmājās, viesnīcās, augstceltnēs, 
slimnīcās, kuģos un lidmašīnās� En143 P2, nFPa 701�  
izmērs: 19 x 15 x 2 cm� aptuvens svars: 150 g

Kimi

Ķīmiskā evakuācijas maska KIMI
Evakuācijas maska personīgai lietošanai īstermiņā, lai aizsargātu elpo-
šanas ceļus evakuācijas laikā no ķīmiskām vielām� aizsargā elpoša-
nas ceļus pret organiskām gāzēm un tvaikiem ar vārīšanās punktu, 
kas augstāks par 65°C, noteiktām neorganiskām gāzēm un tvaikiem, 
sēra dioksīdu, kā arī citām skābām gāzēm un tvaikiem, amonjaku� 
En143 P2, nFPa 701� izmērs: 19 x 15 x 4 cm� aptuvens svars: 200 g

CHEmbaYo

Ķīmiskā evakuācijas maska CHEMBAYO
Evakuācijas maska personīgai īstermiņa lietošanai, lai aizsargātu elpoša-
nas ceļus evakuācijas laikā no zemas koncentrācijas ķīmiskām un biolo-
ģiskām vielām� En143 P2, nFPa 701 izmērs: 19 x 15 x 4 cm�  
aptuvens svars: 200 g

Evakuācijas maskas  

Galvas aizsardzība

Prece Artikuls Nosaukums

HardCaP

Prettrieciena cepure Hardcap
Cepure ar plastmasas ieliktni� regulējams izmērs� aizvieto 
ķiveres noliktavās, uzraudzības pasākumos, instalācijas un 
remonta darbos� atbilst En812� materiāls: 50% kokvilna, 50% 
poliesters� CE

toPCaP

Prettrieciena cepure Topcap
Cepure ar plastmasas ieliktni� regulējams izmērs� aizvieto ķive-
res noliktavās, uzraudzības pasākumos, instalācijas un remonta 
darbos� atbilst En812� CE

29001

Ķivere Diamond V
inovatīva dizaina aizsargķivere ar tekstila lencēm iekšējā daļā 
un 8 stiprinājuma punktiem, paredzēta zemsprieguma darbiem� 
Ķiveri iespējams nēsāt 2 pozīcijās: ar nadziņu uz priekšu vērstu 
vai pārlikt ķiveres karkasu ar nadziņu uz aizmuguri� galvas len-
cei aizmugurējā daļā ir regulējams augstums lielākam komfor-
tam� Ķivere pieejama arī zaļi dzeltenā HiVis krasā ar atstarojo-
šiem elementiem� atbilst LVs En 397� CE

Prece Artikuls Nosaukums

EV02

Ķivere EVO2
Jaunas paaudzes aizsargķiveres ar ērtu 3d izmēra regulatoru� 
Ļoti viegla, ventilējama un izstrādāta ar paaugstinātu ergono-
miskumu� Pieres daļā ir pretsviedru siksniņa� Krāsas: zila, zaļa, 
oranža, sarkana, dzeltena, balta� atbilst standartiem: En397� 
nodrošina strāvas aizsardzību līdz 440 V� CE

WaLtEr

Ķivere WALTER
Lietošanas temperatūra: no –10°C līdz +50°C� regulējama 
aizmugures daļa� Krāsas: zila, zaļa, oranža, sarkana, dzeltena, 
balta� CE ii kat� En 397:1995+a1:2000

JsPmK7

Mežstrādnieku galvas aizsardzības komplekts
sastāv no ķiveres, austiņām un aizsargtīkla� Ķivere ir viegla 
un ērta lietošanā� darba temperatūra: no –40°C līdz +70°C� 
svars: 475 g� austiņu aizsardzības līmenis: 26 db� atbilst stan-
dartiem En397 un En50365� CE
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Kāju aizsardzība

Prece Artikuls Apraksts

stVErona

aizsardzības klase: s1� Ādas kurpes ar metāla aizsargkapi purn-
galā; ar triecienizturību līdz 200 J; ventilējoša, nodilumizturīga, 
vairāku līmeņu odere; polsterēta mēlīte; ventilējoša, anatomiska, 
izņemama, mīksta PU iekšzole; eļļas-benzīna izturīga, neslīdoša, 
antistatiska PU zole; triecienu absorbējošs papēdis� standarts: En 
iso 20345:2004

stJaLta

aizsardzības klase: s1� nubukādas sandales ar klipšu aizdari; 
ar metāla aizsargkapi purngalā ar triecienizturību līdz 200 J; 
papildus purngala pārklājums pret nobrāzumiem; ventilējoša, 
nodilumizturīga, vairāku līmeņu odere; ventilējoša, anatomiska, 
izņemama, PU iekšzole; atstarojošs elements labākai redzamībai; 
eļļas-benzīna izturīga, neslīdoša, antistatiska PU zole; triecienu 
absorbējošs papēdis� standarts: En iso 20345:2004

stWindLi

aizsardzības klase: s1P� Ādas sandales ar sprādzes aizdari; 
ar vieglu plastikāta aizsargkapi purngalā (vieglāks par 40%) ar 
triecienizturību līdz 200 un elastīgu Kevlar tipa nemetālisko 
starpzoli – aizsardzība pret zoles caurduršanu; ventilējoša, nodi-
lumizturīga, vairāku līmeņu odere; polsterēta mēlīte; izņemama, 
anatomiska, mīksta PU iekšzole; papildus sietiņš pret putekļu 
un gružu iekļūšanu – piemērots celtniecībai; izturīga, neslīdoša, 
antistatiska PU zole; amortizējošs papēdis; platā pēdas lieste� 
standarts: En iso 20345:2004

sttEmP

aizsardzības klase: s1� Ādas stulma zābaki ar ērtu, sprādzē-
jamu aizdari un metāla aizsargkapi purngalā; ar triecienizturību 
līdz 200 J; ventilējoša, anatomiska, izņemama, antistatiska, 
mīksta PU iekšzole; eļļas-benzīna izturīga, antistatiska, neslī-
doša PU zole; triecienu absorbējošs papēdis� standarts: En iso 
20345:2004

aLFa

aizsardzības klase: s3� Pusgarie ādas šņorzābaki ar metāla 
aizsargkapi purngalā; ar triecienizturību līdz 200 J un metāla 
starpliku zolē pret caurduršanu; ventilējoša, nodilumizturīga, 
vairāku līmeņu odere; polsterēta mēlīte; ventilējoša, anatomiska, 
izņemama, antistatiska, mīksta PU iekšzole; papildus PU pārklā-
jums purngalā; eļļas-benzīnu izturīga, antistatiska, neslīdoša PU 
zole; triecienu absorbējošs papēdis; mitrumu atgrūdoša virsma� 
standarts: En iso 20345:2004

tongi
aizsardzības klase: s1� Ādas darba šņorzābaki ar metāla purn-
galu un jaunu, modernu, eļļas-benzīna izturīgu zoli� standarts: 
En iso 20345:2007

striggEr

aizsardzības klase: s3Cl� Ādas stulma zābaki ar silto mākslīgas 
vilnas oderi; ar metāla aizsargkapi purngalā ar triecienizturību 
līdz 200 J un metāla starpliku zolē pret caurduršanu; izņemama, 
antistatiska, mīksta, siltināta PU iekšzole; papildus PU pārklājums 
purngalā; eļļas-benzīnu izturīga, antistatiska, neslīdoša, saliztu-
rīga, PU zole; triecienu absorbējošs papēdis; mitrumu atgrūdoša 
virsma; stulma sānos papildus cilpas ērtākai vilkšanai� standarts: 
En iso 20345:2004

stWarmErLi

aizsardzības klase: s3Cl� Ādas šņorzābaki ar silto mākslīgās 
vilnas oderi; ar vieglu plastikāta purngalu (par 40% vieglāks) ar 
triecienizturību līdz 200 J un elastīgu Kevlar tipa nemetālisko 
starpzoli – aizsardzība pret zoles caurduršanu; polsterēta, silti-
nāta mēlīte; izņemama, mīksta, antistatiska, siltināta PU iekšzole; 
eļļas-benzīna un skābju izturīga, salizturīga divslāņu PU/tPU 
zole; triecienu absorbējošs papēdis; mitrumu atgrūdoša virsma� 
standarts: En iso 20345:2004

stWintLi

aizsardzības klase: s3Cl� Pusgarie ādas šņorzābaki silto mākslī-
gas vilnas oderi; ar vieglu plastikāta aizsargkapi purngalā (vieg-
lāks par 40%) ar triecienizturību līdz 200 J un elastīgu Kevlar 
tipa nemetālisko starpzoli – aizsardzība pret zoles caurduršanu; 
polsterēta, siltināta mēlīte; izņemama, mīksta, antistatiska, silti-
nāta PU iekšzole; papildus PU pārklājums purngalā; eļļas-benzīnu 
izturīga, antistatiska, neslīdoša, salizturīga PU zole; triecienu 
absorbējošs papēdis; mitrumu atgrūdoša virsma� standarts: 
En iso 20345:2004

sa302 aizsardzības klase: s3� augstie, siltie darba zābaki�  
standarts: En iso 20345:2004

PaoLa

aizsardzības klase: 01� itālijas ražojuma sabo kurpes no dabīgās 
ādas ar perforētu virsmu, regulējamu siksniņu, elastīgu, neslī-
došu PU zoli, amortizēta zole papēža daļā; satur profesionālo 
apavu marķējumu� standarts: En iso 20344:2004/a1:2007

Prece Artikuls Apraksts

Wr02 Polijas ražojuma PVC zvejnieku zābāki (augstums 89 cm); olīv-
krāsas ar melnu zoli

HYdro/sb01 Polijas ražojuma elastīga un noturīga PVC puskombinezons 
ar zābakiem, augstums 145 cm; olīvkrāsas ar melnu zoli

90001 itālijas ražojuma PVC zābaki, augstums 38 cm� melnā krāsā 
ar melnu zoli� izmērs: 38–46

90003 itālijas ražojuma PVC zābaki, augstums 38 cm� zaļā krāsā 
ar gaišu zoli� izmērs: 37–46

90005

itālijas ražojuma kvalitatīvi PVC + nitrila gumijas zābaki ar 
metāla purngalu un metāla starpliku zolē; papildus potītes aiz-
sardzība; antistatiska, eļļas-benzīna izturīga zole; amortizēts 
papēdis; papildus potītes aizsardzība; augstums 38 cm; melnu 
krāsā + atstarojošs elements labākai redzamībai� standarts: 
En iso 20345:2004

869
super viegli uzpūsti sieviešu PVC zābaki ar izņemamu silto oderi� 
Viena pāra svars ~0,5 kg� standarts: En iso 20347:2005 U� 
izmēri: 36/37; 37/38; 38/39; 39/40; 40/41

862

super viegli uzpūsti vīriešu PVC zābaki ar izņemamu silto oderi� 
augstums: 35–40 cm� Viena pāra svars ~0,5 kg� standarts: 
En iso 20347:2005 U� izmēri: 41/42; 42/43; 43/44; 44/45; 
45/46; 46/47; 47/48

ULmE

zābaki mežstrādniekiem� Krāsa: zaļa, oranža� zābaki izgatavoti 
no gumijas ar elastīgu, pieguļošu malu� novērš ķēdes ieķerša-
nos meža darbu laikā, to nodrošina vairāki aizsardzības slāņi ar 
īpašu struktūru� ir metāla pirkstu aizsardzība� zābaki ir izturīgi 
pret naftas produktiem, ūdeni, raupjā zole nodrošina neslīdēšanu 
dubļos un ūdenī, kā arī absorbē triecienus� atbilst En 345-2 sb� 
izmērs: 40–47

EVa Ceļu sargi no mīksta, materiāla lietošanai darba kombinezonos

Pretkritienu aizsardzība

Prece Artikuls Nosaukums

ab101
Drošības sistēma P-01
atbilst En 361 standartiem, CE� stiprinājums muguras daļā� 
muguras daļa regulējama� svars: 500 g� ražotājs: ProtEKt (Polija)

ab120

Drošības sistēma P-20
atbilst En 361 un En 358 standartu prasībām, CE� sistēma aprī-
kota ar stiprinājumu muguras daļā� regulējama josta gan pleciem, 
gan mugurai� Josta – plata, vidukļa josta ir mīkstināta� sānos divi 
d formas stiprinājumi� svars: 1500 g� ražotājs: ProtEKt (Polija)

ab130

Drošības sistēma P-30
atbilst En 361 standarta prasībām, CE� sistēma aprīkota ar stip-
rinājumu muguras daļā� Plecu un muguras daļa ir regulējama� 
muguras daļas vidū divas horizontālas jostas� svars: 1600 g� 
ražotājs: ProtEKt (Polija)

ab150

Drošības sistēma P-50
atbilst En 361 un En 358 standartu prasībām, CE� sistēma aprī-
kota ar stiprinājumu muguras daļā� regulējama trose gan pleciem, 
gan mugurai� Josta – plata, vidukļa josta ir mīkstināta� sānos divi 
d formas stiprinājumi� stiprinājums krūšu rajonā� svars: 1600 g� 
ražotājs: ProtEKt (Polija)

Prece Artikuls Nosaukums

Pb20

Drošības josta PB-20
atbilst En 358, CE� Jostas aizmugure mīkstināta, regulējams 
izmērs, sānos divi d formas stiprinājumi, jostas aizmugurē trīs āķi 
instru mentu piekabināšanai� svars: 560 g

H037

Karabīne AZ 011
atbilst En362, CE� Ļoti drošas un izturīgas karabīnes, kas paredzē-
tas gan alpīnismam kad izmantošanai darbā� izgatavota no vieglu 
metālu sakausējuma, ovālas formas ar drošu, aizskrūvējamu slēdzi

Lb 100 18 + 
2az002

Regulējama trose LB 100 18
atbilst En 354 un En 358, CE� Universālā regulējamā trose, polia-
mīda ar 2 az 002 karabīnēm galos� diametrs: 16 mm

LP100 05; 
LP100 10; 
LP100 20; 
LP100 30; 
LP100 50

Neregulējama trose LP 110 **
Universālā neregulējamā trose, poliamīda� savienojama ar 2 kara-
bīnēm� diametrs: 10,5 mm� garums: 5, 10, 20, 30, 50 m

Roku aizsardzība

Prece Artikuls Nosaukums

44-3120 balti trikotāžas 
cimdi� Kat� 1

44-3127
balti trikotāžas cimdi 
ar mikropunktojumu� 
Kat� 1

KPC
adīti kokvilnas 
cimdi ar abpusēju 
punktējumu

44-002 Kokvilnas cimdi

44-3125

melni 
trikotāžas cimdi 
ar mikropunktojumu� 
Kat� 1

301
Cimdi ar kaučuka 
tīklojumu� En388, 
420

rLatEX

Vienreizlietojamie 
darba cimdi 
rLatEX� 100 gab� 
iepakojumā� CE, 
kat� 1

Prece Artikuls Nosaukums

44-311 darba cimdi 
no kazādas� Kat� 1

44-3000
Cūkādas cimdi 
ar manžeti un klipsi� 
Kat� 1

44-3001
Cūkādas siltie cimdi 
ar manžeti un klipsi� 
Kat� 1

44-341
darba cimdi no 
biezas vēršādas� 
Kat� 1

44-355

darba cimdi 
no vēršādas� 
ar atstarojošiem 
elementiem� Kat� 1

44-305 darba cimdi 
no vēršādas� Kat� 1

44-328
silti darba cimdi 
ar lateksa putām� 
En388, kat� 2

Prece Artikuls Nosaukums

691903
dielektriskie cimdi 
klase 00, 1000 V� 
CE, En60903

a1021
Pretvibrācijas 
cimdi� CE, En388, 
En10819

art 
mas-56

Karstumizturīgi 
dubultie cimdi rEF 
rEd� CE, kat� 2, 
En407, En420, 
En388, En12477

rnitmP
darba cimdi 
ar nitrila pārklājumu� 
CE kat� 1, En420

44-3721
darba cimdi 
ar nitrila pārklājumu� 
En 388, kat� 2

art 
mas-70

gumijas 
aizsargcimdi 
rKWas szorst� CE, 
kat� 2, En374:2003

art 
mas-69

gumijas darba 
aizsargcimdi 
rKWas� CE, kat� 2, 
En371-1, En388, 
En374

Prece Artikuls Nosaukums

62162

Cimdi no PVC 
materiāla ar adītu 
oderi� garums 
320 mm� CE

44-408 siltie cūkādas cimdi� 
Kat� 1

44-409
siltie darba cimdi 
ar atstarojošiem 
elementiem� Kat� 1

44-301
siltie darba cimdi 
ar manžeti un klipsi� 
Kat� 1

44-385
ziemas cimdi 
WinterPro9200� 
Kat� 1

aLasKa ziemas cimdi 
aLasKa� En420

EsKYmo ziemas cimdi 
EsKYmo� En420
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Piegādātājs:  
ČErVa EXPort imPort a�s� • www�cerva�com

Darba apģērbs

Vestes, krekli Bikses 

Jakas 

Halāti, priekšauti Kombinezoni 

Puskombinezoni 

Prece

Izstrādājuma 
artikuls tEgUs aVbm Kam2Y Kam2o

Nosaukums t-krekls tEgUs atstarojoša veste bērniem atstarojoša veste dzeltenā krāsā atstarojoša veste oranžā krāsā

Apraksts 100% poliesters� atstarojoši elementi 
(standarts En471)

100% poliesters� s izmērs (113–121 cm)� 
m izmērs (122–134 cm)� En1150, CE

100% PEs� izmēri: L–XXXL� atbilst standartam 
En471, CE

100% PEs� izmēri: L–XXXL� atbilst standartam 
En471, CE

Prece

Izstrādājuma 
artikuls 965093 EmErtonJz ProFJ

Nosaukums Jaka darba m2VEs ziemas jaka EmErton Jaka ProFEssionaL grEY

Apraksts 65% poliesters, 35% kokvilna� Krāsa: pelēka, melna, zila
siltināta ūdensnecaurlaidīga jaka, 100% poliestera mikrošķiedras 
PVC pārklājums, nopogājamā kapuce, iekšējā kabata telefonam� 
En340

65% poliesters, 35% kokvilna� CE, kat� 1

Prece

Izstrādājuma 
artikuls 650038 Polypro 212121

Nosaukums darba halāts mastEr Vienreizējas lietošanas 
halāts brezenta priekšauts

Apraksts 65% poliesteris, 35% 
kokvilna� CE, kat� 1 100% polipropilēns

Prece

Izstrādājuma 
artikuls EmErtonK KJb

Nosaukums Kombinezons EmErton Vienreizējas lietošanas kombinezons
Apraksts 65% poliesteris, 35% kokvilna� En340 100% Polipropilēns

Prece

Izstrādājuma 
artikuls 3134 m-XXXL oLza tiCinoJ

Nosaukums Jaka siltā PiLot norWaY Jaka soFtsHELL oLza Jaka tiCino

Apraksts
Ūdens, eļļas un netīrumus atgrūdoša auduma virsma� noņemamas 
piedurknes un izņemama odere� divpusēji velkams rāvējslēdzējs� 
70% kokvilna, 30% poliesters� odere: Poliesters

Ūdensatgrūdoša elpojoša vējjaka no «soft shell» materiāla (94% 
poliesters) ar oderi� Ūdensizturīgi rāvējslēdzēji sānu kabatām� 
Ūdensizturība 10,000 mm, elpotspēja 3,000 mvp� En340

Jaka ar atstarojošiem elementiem (standarts En 471)� Ūdens iztu-
rīga un elpojoša (standarts En 343:2003, 3� klase)

Prece

Izstrādājuma 
artikuls bUCHE nEVada EmErtonJ

Nosaukums mežstrādnieku jaka bUCHE siltā jaka nEVada Jaka EmErton

Apraksts

50% kokvilna, 50% poliesters� Virsma pārklāta ar ūdens un dubļu 
atgrūdošu materiālu� dPLF pārbaudīts nesagriežams materiāls 
krūškurvja rajonā, mugurpusē, piedurknēs un kakla rajonā� izturīgs 
rāvējslēdzējs� atbilst En 381-10 + 11 standartam

100% neilons� odere: 100% poliesteris� En340 65% poliesteris, 35% kokvilna� En340

Prece

Izstrādājuma 
artikuls ProFb EmErtonb tiCino

Nosaukums darba bikses ProFEssionaL grEY darba bikses EmErton bikses tiCino

Apraksts 65% poliesteris, 35% kokvilna� speciālās kabatas ceļusargiem� 
CE, kat� 1

65% poliesteris, 35% kokvilna� speciālās kabatas ceļusargiem� 
En340

100% poliesters� bikses ar atstarojošiem elementiem 
(standarts En 471) Ūdens izturīgas, elpojošas 
(standarts En 343:2003, 3� klase)

Prece

Izstrādājuma 
artikuls PProFPK EmErtonPK 544444 ErLE

Nosaukums Puskombinezons ProFEssionaL grEY Puskombinezons EmErton Puskombinezons siltais PiLot norWaY mežstrādnieku puskombinezons

Apraksts 65% poliesteris, 35% kokvilna� speciālās kabatas 
ceļu sargiem� CE, kat� 1

65% poliesters, 35% kokvilna� speciālās kabatas 
ceļusargiem� En340

40% kokvilna, 60% poliesters� tex-Protector® 
pārklājums� Polsterējums: 100% poliesters� odere: 
100% poliesters� Ūdens, eļļas un netīrumus atgrū-
doša auduma virsma

atbilst En 381-2+5� 50% kokvilna, 50% polies-
ters� Virsma pārklāta ar ūdens un dubļu atgrū-
došu materiālu� dPLF pārbaudīts, nesagriežams 
materiāls� ir ventilēšanas iespēja
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pakalpojuma kvalitāti apliecina:

jau 10 gadI!
Tieši tik ilgi mēs, FN-SERVISS komanda, esam mūsu klientu prieka un drošības sargi, 
piedāvājot produktus drošai un sakoptai videi

VIdES aIzSaRdzība

DROŠĪBAS 
SPILVENS DABAI!

HAPPY END
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Ir divi absorbentu pamata veidi – absorbenti no tekstilmateriāliem un beramie absorbenti. Tekstilmateriālu 
absorbenti iedalās trīs grupās – universālie, ķīmiskie un hidrofobie absorbenti. Grupas izšķir ar krāsām. Universālie 
absorbenti ir pelēkā krāsā. Tie paredzēti neagresīvu šķidrumu savākšanai. Ķīmiski izturīgie absorbenti ir rozā krāsā. 
Tie paredzēti agresīvu šķidrumu uzsūkšanai. Hidrofobie absorbenti ir baltā krāsā. Tie atgrūž ūdeni un šķīdumus 
uz ūdens bāzes, un ilgstoši peld pa ūdens virsmu.

tekstilmateriālu absorbenti pieejami dažādos veidos – paklāji, ruļļi, spilventiņi, bonas, beramie absorbenti� materiālu klāstā 
ir dažādu izmēru, formu un uzsūkšanas spēju varianti� Visi tekstilmateriālu absorbenti tiek ražoti gan kā universālie, gan 
ķīmiskie, gan hidrofobie absorbenti�

Pelēkā krāsā – 
universālie absorbenti
neagresīviem šķidrumiem�

Paredzēti, lai uzsūktu
• ūdeni;
• dzesētājvielas;
• eļļas emulsijas;
• hidraulikas eļļas;
• augu eļļas;
• motoreļļas;
• degvielas;
• šķīdinātājus – acetonu, benzolu, metil etil 

ketonu, toluolu, trihloretilēnu, terpentīnu, 
heksānu�

Rozā krāsā – absorbenti 
ķīmiskām vielām
agresīvu šķidrumu uzsūkšanai�

Paredzēti, lai uzsūktu
• naftas produktus;
• griešanas un dzesēšanas emulsijas;
• sērskābi;
• sālsskābi;
• slāpekļskābi;
• fosforskābi;
• skudrskābi;
• nātrija hidroksīdu;
• amonjaka ūdens šķīdumu�

Baltā krāsā – 
hidrofobie absorbenti
neuzsūc ūdeni un šķidumus uz ūdens bāzes� 
ilgstoši peld pa ūdens virsmu�

Paredzēti, lai uzsūktu
• naftas produktus;
• hidraulikas eļļas;
• motoreļļas;
• jēlnaftu;
• degvielu;
• benzīnu�

Absorbējošo materiālu krāsu veidi

Satiksmes – noplūdes drošsSatiksmes

Universāls – izturīgs

Universāls – maskējošs

Universāls – nošūts, noplūdes drošsUniversāls – nošūts

Hidrofobs – izturīgs

Hidrofobs – pamata

NTRF REO Fb

Hidrofobs – nošūts

Ķīmsiskām vielām – 
nostiprināts ar ultraskaņu

Hidrofobs – nošūts, noplūdes drošs

Ķīmiskām vielām – pamata

Hidrofobs – nostiprināts ar ultraskaņuHidrofobs – pamata, noplūdes drošs

Universāls – nostiprināts ar ultraskaņuUniversāls – pamata, noplūdes drošsUniversāls – pamata

WIP salvetes

Pamata paklājs
Polipropilēna absorbējošā paklāja pamata 
veids� asborbents paredzēts bīstamu šķidrumu 
uzsūkšanai gan uz ūdens, gan uz sauszemes� 
šāda veida absorenti tiek piedāvāti dažādos 
izmēros gan kā paklāji, gan ruļļos� 

Paklājs – nostiprināts 
ar ultraskaņu
Pamata absorbējošs paklājs, kas līmēts ar 
ultra skaņas palīdzību, nodrošinot labāku teh-
nisko izturību un lietošanas ilglaicību� gal ve-
nokārt pare dzēts bīstamu šķidrumu uzsūk ša nai 
uz saus zemes� tuvu esošie no sti pri nā juma pun-
kti pastip rina materiāla izturību pret nodil šanu�

Nošūts paklājs
Pamata absorbējošs paklājs, nošūts ar polipro-
pilēna diegiem� šādā veidā nostiprināts mate-
riāls ir mehāniski izturīgāks, tomēr nemaina 
savas uzsūkšanas spējas� materiāla īpašī-
bas apstiprina tā izmantošana daudzu gadu 
garumā�

Izturīgs paklājs
šis materiāls arī ir nostiprināts ar ultraskaņu, 
turklāt tam ir abpusējs papildu pārklājums, kas 
nodrošina augstu mehānisko izturību un pail-
dzina tā kalpošanas laiku�

Satiksmes paklājs
Paklājs, kas ražots no polipropilēna šķiedrām 
un nostiprināts ar termisko kalandrēšanu� 
izturīgākais no tekstilmateriālu absorbentiem� 
Paklājs iztur arī smago transporta līdzekļu 
šķērsošanu�

Noplūdes drošs paklājs
Paklājs, kas pārklāts ar polietilēna plēvi� no plū-
des drošā plēve neļauj šķidrumiem iesūkties 
augsnē�

NTRF REO Fb paklājs
ntrF tekstilmateriāls ražots no īpaši izturī-
gām, tomēr porainām hidrofobām šķiedrām� 
materiāls atgrūž ūdeni� 

WIP salvetes
Ātri uzsūcošas salvetes, ražotas no polipropi-
lēna šķiedrām� materiāla īpašības nodrošina tā 
izturību pret nodilšanu�

Absorbējošo paklāju klāsts 
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Universāli absorbējoši līdzekļi

Universāls berams absorbents 
ECO- DRY COMPACT

Berams absorbents ķīmiskām 
vielām REO

Hidrofobs berams absorbents REO

Hidrofobs berams absorbents 
REOSORB

Hidrofobs berams absorbents 
no kūdras PEATSORB

Hidrofobs berams absorbents 
REO-DRY

Hidrofobs berams absorbents 
REO- DRY DUPLEX

Universāls berams asorbents 
REOSTAR 

Universāls berams asorbents 
ECO- DRY PLUS

Universāls berams absorbents 
REO- DRY

REOSTAR
neuzliesmojošas granulas� Ķīmiski inerta 
viela� galvenokārt piemērotas izmantošanai uz 
ceļiem� Paredzētas viskoziem materiāliem  – 
krāsām, mazutam� granulām piemīt augsta 
ķīmiskā izturība, izņemot fluorūdeņražskābi�

REOSORB
Hidrofobs berams, putekļus neradošs absor-
bents ar augstu uzsūktspēju, bez abrazīvām 
īpašībām� ražots no absorbējoša neausta tek-
stilmateriāla� Lieliski piemērots ūdeni nesatu-
rošu šķidrumu uzsūkšanai gan uz ūdens, gan 
sauszemes� Pielietojams arī noplūdēm grūti 
sasniedzamās vietās un uz raupjām virsmām�

REO-DRY
Putekļus neradošs, berams absorbents ar lielu 
uzsūktspēju, bez abrazīvām īpašībām, ražots no 
apstrādātas celulozes� 
Hidrofobais absorbents paliek uz ūdens virskār-
tas un uzsūc tikai naftas produktus�
Universālais absorbents uzsūc arī ūdeni un 
šķidrumus uz ūdens bāzes� beramais absor-
bents pieejams arī dUPLEX versijā, lai uzsūktu 
pat visplānāko naftas kārtiņu uz ūdens virsmas� 
rEo-drY ir augsta uzsūkšanas un laba sadeg-
šanas spēja�

ECO-DRY
Putekļus neradošas, neuzliesmojošas gra-
nulas� Pieejamas tikai universālās granulas� 
šis absorbents uzsūc šķidrumus uz naftas 
un ūdens bāzes, kā arī ūdeni� granulām pie-
mīt augsta ķīmiskā izturība� granulas iztur 
mehānisku svaru, nemaina formu, un neizdala 
absorbēto šķidrumu� granulas izmanto pamatā 
šķidrumu uzsūkšanai uz sauszemes, piem�, 
auto sadursmju seku likvidēšanai�

REO
Putekļus neradošs berams absorbents ar ļoti 
augstu uzsūktspēju� sastāv no polipropilēna 
šķiedrām, ar augstu ķīmisko izturību� Pieejams 
gan hidrofobs, gan hidrofīls absorbenta veids� 
Labas sadegšanas spējas�

PEATSORB
berams absorbents no apstrādātas kūdras, bez 
abrazīvām īpašībām� šis absorbents ilglaicīgi 
peld uz ūdens virsmas, un savāc pat visplā-
nāko naftas produktu kārtu� asborbents veicina 
uzsūktā naftas produkta bioloģisko sadalīša-
nos� materiālu izmanto grūti pieejamās vietās, 
kur problemātiski savākt izlietoto absorbentu, 
piem�, ūdens augu dēļ�

Beramā absorbenta nosaukums Vielas, ko absorbē Uzsūktspēja (L/kg) Īpašības

UniV

rEo-drY
ULd010 naftas produkti, dzesētājvielas, šķīdumi, ūdens ūdens 3,6

naftas produkti 3,3 ražots no pārstrādātas celulozes

ECo-drY naftas produkti, dzesētājvielas, šķīdumi, ūdens, 
agresīvas vielas

ūdens 1,3
naftas produkti 1,3 ražots no silīcija

rEostar naftas produkti, dzesētājvielas, šķīdumi, ūdens, 
agresīvas vielas, viskozi materiāli

ūdens 0,8
naftas produkti 0,8 ražots no silīcija

HidroF

rEosorb naftas produkti, atgrūž ūdeni naftas produkti 8,0 ražots no PU

rEo-drY
HLd010, dLd010 naftas produkti, atgrūž ūdeni naftas produkti 2,8 ražots no pārstādātas celulozes

PEatsorb
HdP010 naftas produkti, atgrūž ūdeni naftas produkti 6,2 ražots no dabiskas kūdras sūnas

rEo naftas produkti, atgrūž ūdeni naftas produkti 13,9 ražots no PP neausta 
tekstilmateriāla

Ķīm rEo naftas produkti, dzesētājvielas, ūdens šķīdumi, 
ūdens, skābes, sārmi

ūdens 12,5
naftas produkti 15,0

ražots no PP neausta 
tekstilmateriāla

Beramo absorbentu klāsts

Artikuls Nosaukums Absorbēšanas spēja iepakojumam Izmēri Iepakojuma svars Iepakojums
UP8124 Universāla absorbējoša minibona  *166 L **127 L ∅8 cm x 1,07 m 11,0 kg 24 gab�
UP8212 Universāla absorbējoša minibona  *174 L **132 L ∅8 cm x 2,30 m 11,5 kg 12 gab�
UP2520 Universāls absorbējošs spilvens  *75 L **57 L 25 x 25 x 5 cm 5,0 kg 20 gab�

* naftas absorbēšana, ** ūdens absorbēšana

Universāli beramie absorbenti

Universāli absorbējoši paklāji

Universāli absorbējoši spilveni un minibonas

Artikuls Nosaukums Atbilst EN362, CE Ietilpība Iepakojums
UEd010 Universālas absorbējošas granulas ECo-drY PLUs  *13 L **13 L 17 L 10 kg
UEdC20 Universālas absorbējošas granulas ECo-drY ComPaCt  *27 L **26 L 35 L 20 kg
ULd010 Universāls beramais absorbents LitE-dri  *32 L **36 L 50 L 10 kg
Urs210 Universāls beramais absorbents rEostar  *8 L **8 L 10 kg 10 kg

* naftas absorbēšana, ** ūdens absorbēšana

Universāla absorbējoša minibona

Universālas absorbējošas granulas 
ECO- DRY PLUS

Universālas absorbējošas granulas 
ECO- DRY COMPACT

Universāls beramais absorbents REO-DRY Universāls beramais absorbents REOSTAR

Universāls absorbējošs spilvens Universāls absorbējošs spilvens

Artikuls Nosaukums Absorbēšanas spēja iepakojumam Izmēri Iepakojuma svars Iepakojums
Ur4100 Universāls absorbējošs paklājs  *126 L **80 L 40 x 50 cm 8 kg 100 gab�
Ur2200 Universāls absorbējošs paliktnis –LigHt  *126 L **80 L 40 x 50 cm 8 kg 200 gab�
Urz4100 Universāls absorbējošs paklājs – nostiprināts ar ultraskaņu  *126 L **80 L 40 x 50 cm 8 kg 100 gab�
Uro4100 Universāls absorbējošs paklājs – izturīgs  *126 L **80 L 40 x 50 cm 8 kg 100 gab�
UrP4050 Universāls absorbējošs paklājs HiPPo – nošūts  *33 L **24 L 40 x 50 cm 4 kg 50 gab�
Unr4100 Universāls absorbējošs noplūdes drošs paklājs  *126 L **80 L 40 x 50 cm 8 kg 100 gab�
UrPn4050 Universāls absorbējošs noplūdes drošs paklājs HiPPo – nošūts  *33 L **24 L 40 x 50 cm 4 kg 50 gab�
UsP5 Universāls absorbējošs noplūdes drošs paklājs  *8 L **5 L 150 x 100 cm 0,5 kg 1 gab�
Umr4100 Universāls absorbējošs maskējošais paklājs  *126 L **80 L 40 x 50 cm 8 kg 100 gab�
Usr415 Universāls absorbējošs mucas pārvalks  *24 L **15 L ∅55,7 cm 1,5 kg 15 gab�
UmPL12 Universāla absorbējoša vanniņa  *4 L/1 gab� **2,5 L/1 gab� 28 x 28 x12 cm 8,5 kg 12 gab�

* naftas absorbēšana, ** ūdens absorbēšana

Universāls absorbējošs 
mucas pārvalks

Universāls absorbējošs 
noplūdes drošs paklājs

Universāls absorbējošs 
paklājs

Universāls absorbējošs 
paklājs HIPPO – nošūts

Universāls absorbējošs 
maskējošais paklājs



www.fnserviss.lvPiegādātājs:  
REO AMOS, spol. s r. o. • www.reoamos.cz30 31

VID
ES AIZSARD

ZĪBAVI
D

ES
 A

IZ
SA

RD
ZĪ

BA

Rīga, Brīvības gatve 204b, LV-1039, Latvija 
Tālr.: 67 556 799 • fakss: 67 556 798 • fnserviss@fnserviss.lv

Un
iv

er
sā

li/
ķī

m
is

ki
 a

bs
or

bē
jo

ši
 lī

dz
ek

ļi
Hidrofobi absorbējoši līdzekļi

Pamata paklāji
Naftas produktu savākšanai uz ūdens

Paklāji nostiprināti ar ultraskaņu
Naftas produktu savākšanai uz zemes

Izturīgi paklāji
Augsta mehāniskā izturība

Nošūti paklāji
Īpaši augsta mehāniskā izturība

Absorbējoši paklāji 
ķīmiskām vielām
• Ātra un vienkārša pielietošanas 

avārijas situācijā�
• sārtā krāsa novērš iespēju to sajaukt 

ar citu veidu absorbentiem�
• absorbētās vielas patvaļīgi neizdalās�
• absorbē ļoti ātri un nemaina absorbēto 

vielu īpašības�
• Paklāji tiek utilizēti tādā pašā veidā 

kā absorbētais šķidrums�
• augsta ķīmiskā noturība�

Artikuls Nosaukums Absorbēšanas spēja iepakojumam Izmēri Iepakojuma svars Iepakojums
CK4850 absorbējošs paklājs ķīmiskām vielām  *221 L  **146 L 80 cm x 50 m 16 kg 1 rullis
CKz4850 absorbējošs paklājs ķīmiskām vielām nostiprināts ar ultraskaņu  *221 L  **146 L 80 cm x 50 m 16 kg 1 rullis
CK4450 absorbējošs paklājs ķīmiskām vielām  *110 L  **73 L 40 cm x 50 m 8 kg 1 rullis
CKz4450 absorbējošs paklājs ķīmiskām vielām nostiprināts ar ultraskaņu  *110 L  **73 L 40 cm x 50 m 8 kg 1 rullis
Cr4100 absorbējošs paklājs ķīmiskām vielām  *110 L  **73 L 40 cm x 50 cm 8 kg 100 gab�
Crz4100 absorbējošs paklājs ķīmiskām vielām nostiprināts ar ultraskaņu  *110 L  **73 L 40 cm x 50 cm 8 kg 100 gab�
CP3033 absorbējošs spilvens ķīmiskām vielām  *45 L  **35 L 30 x 30 x 3 cm 3 kg 10 gab�
CP8112 Ķīmiskas vielas absorbējoša minibona  *75 L  **58 L ∅8 x 117 cm 5 kg 12 gab�
Cdr003 berams absorbents ķīmiskām vielām rEo  *45 L  **35 L 50 L 3 kg 1 gab�

* naftas produktu uzsūktspēja, **ūdens uzsūktspēja

• augsta naftas produktu absorbēšanas spēja�
• atgrūž ūdeni�
• augsta bīstamu šķidrumu absorbēšanas 

un savākšanas spēja no zemes vai ūdens�
• Viegls pielietojums�
• Vienkārša formas pielāgošana�
• neierobežots uzglabāšanas laiks�
• noturība pret klimata ietekmi�
• ilgi turas uz ūdens�
• Fiziska saistība starp absorbēto šķidrumu 

un absorbentu – absorbētās vielas neizdalās�

Artikuls Nosaukums Absorbēšanas spēja iepakojumam Izmēri Iepakojuma svars Iepakojums
Hr4050K Hidrofobi absorbējoši paklāji kartona kastē *63 L 40 x 50 cm 4 kg 50 gab�
Hr4100 Hidrofobs absorbējošs paklājs *126 L 40 x 50 cm 8 kg 100 gab�
Hr4100K Hidrofobi absorbējoši paklāji kartona kastē *126 L 40 x 50 cm 8 kg 100 gab�
Hrz4050K Hidrofobi absorbējoši paklāji kartona kastē – nostiprināti ar ultraskaņu *63 L 40 x 50 cm 4 kg 50 gab�
Hrz4100 Hidrofobs absorbējošs paklājs – nostiprināts ar ultraskaņu *126 L 40 x 50 cm 8 kg 100 gab�
Hrz4100K Hidrofobi absorbējoši paklāji kartona kastē – nostiprināti ar ultraskaņu *126 L 40 x 50 cm 8 kg 100 gab�
Hro4050K Hidrofobi absorbējoši paklāji kartona kastē – izturīgi *63 L 40 x 50 cm 4 kg 50 gab�
Hro4100 Hidrofobs absorbējošs paklājs – izturīgs *126 L 40 x 50 cm 8 kg 100 gab�
Hro4100K Hidrofobi absorbējoši paklāji kartona kastē – izturīgi *126 L 40 x 50 cm 8 kg 100 gab�
HrP4050K Hidrofobi absorbējoši paklāji HiPPo kartona kastē – nošūti *30 L 40 x 50 cm 4 kg 50 gab�
HrP4050 Hidrofobs absorbējošs paklājs HiPPo – nošūts *30 L 40 x 50 cm 4 kg 50 gab�
Hsr415 Hidrofobs absorbējošs mucas pārvalks *24 L ∅55,7 cm 1,5 kg 15 gab�
rEo286 metāla kaste paklājiem 52 x 52 x 42 cm 10,1 kg 1 gab�

* naftas produktu uzsūktspēja

• Ekoloģiska barjera apkārtējās vides 
piesārņošanai�

• Laba mehāniskā izturība�
• optimizēts izmērs izmantošanai 

zem transporta līdzekļiem�
• Paklājs Hsrn75 apstiprināts izmantošanai 

motociklu un motorizēto līdzekļu sacīkstēs�

Noplūdes tvertne iekštelpām 
REO361
• tvertnē ievietots absorbējošs spilvens�
• spilvens ražots no neausta absorbējoša 

tekstilmateriāla rEo Fb� 
• samazina noplūdes risku nepareizas 

lietošanas gadījumā�
• ietilpība 16 L�

Noplūdes tvertne āram 
REO362
• tvertnē ievietots hidrofobs asborbējošs spilvens�
• Caurumi tvertnes apakšā ļauj iztecēt 

lietus ūdenim�
• zem tvertnes novietots noplūdes drošs paklājs, 

kas ir indikators, ka absorbējošais spilvens 
ir jāmaina�

• Uzsūktspēja naftas produktiem tvertnei 
ar absorbējošo spilvenu – 30 L�

• absorbējošs spilvens Hsd4654�

Artikuls Nosaukums Absorbēšanas spēja iepakojumam Izmēri Iepakojuma svars Iepakojums
HsP4 Hidrofobs absorbējošs paklājs – noplūdes drošs *9 L 150 x 100 cm 0,6 kg 1 gab�
Hsrn75 Hidrofobs absorbējošs paklājs lietošanai zem motocikla – noplūdes drošs *9 L 75 x 200 cm 0,6 kg 1 gab�
Hnr4100 Hidrofobs absorbējošs paklājs – noplūdes drošs *126 L 40 x 50 cm 8,0 kg 100 gab�
HrPn4050 Hidrofobs absorbējošs paklājs HiPPo – noplūdes drošs, nošūts *30 L 40 x 50 cm 4,5 kg 50 gab�
rEo361 noplūdes tvertne iekštelpām 77 x 44 x 11 cm 3,0 kg 1 gab�
rEo362 noplūdes tvertne āram 77 x 50 x 11 cm 3,0 kg 1 gab�
Hsd4654 absorbējošs spilvens rEo Fb *10 L 36 x 60 x 7 cm 6,0 kg 4 gab�

* naftas produktu uzsūktspēja

Hidrofobi absorbējoši paklāji

Noplūdes tvertnes

Absorbējoši materiāli agresīviem šķidrumiem

Berams absorbents ķīmiskām vielām REOAbsorbējošs spilvens ķīmiskām vielām Ķīmiskas vielas absorbējoša minibona

Absorbējošie paklāji 
ķīmiskām vielām

Hidrofobi absorbējoši noplūdes droši paklāji

Noplūdes tvertne āram

Universāli absorbējoši līdzekļi ruļļos Hidrofobi absorbējoši paklāji

Artikuls Nosaukums Absorbēšanas spēja iepakojumam Izmēri Iepakojuma svars Iepakojums
UKP4150 Universāls perforēts absorbējošs paklājs  *310 L  **190 L 100 cm x 50 m 20,0 kg 1 rullis
UKP4850 Universāls perforēts absorbējošs paklājs  *253 L  **159 L 80 cm x 50 m 16,0 kg 1 rullis
UKP4450 Universāls perforēts absorbējošs paklājs  *126 L  **80 L 40 cm x 50 m 8,0 kg 1 rullis
UKzP4150 Universāls perforēts absorbējošs paklājs – nostiprināts ar ultraskaņu  *310 L  **190 L 100 cm x 50 m 20,0 kg 1 rullis
UKzP4850 Universāls perforēts absorbējošs paklājs – nostiprināts ar ultraskaņu  *253 L  **159 L 80 cm x 50 m 16,0 kg 1 rullis
UKzP4450 Universāls perforēts absorbējošs paklājs – nostiprināts ar ultraskaņu  *126 L  **80 L 40 cm x 50 m 8,0 kg 1 rullis
rEo402 statīvs ruļļiem platumā līdz 50 cm 65 x 60 x 125 cm 8,5 kg 1 gab�
rEo403 statīvs ruļļiem platumā līdz 100 cm 115 x 60 x 125 cm 11,5 kg 1 gab�
UnE4720 Universāls absorbējošs noplūdes drošs paklājs HiPPo – nošūts  *53 L  **39 L 70 cm x 20 m 6,5 kg 1 rullis
UKEt9130 Universāls absorbējošs satiksmes paklājs traFFiC  *45 L  **36 L 91 cm x 30 m 6,8 kg 1 rullis

* naftas absorbēšana, ** ūdens absorbēšana

Universāls 
absorbējošs 
noplūdes drošs 
paklājs HIPPO – 
nošūts

Universāls 
absorbējošs 
satiksmes paklājs 
TRAFFIC

Statīvs ruļļiemUniversālie perforēti absorbējošie paklāji
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Hidrofobs beramais absorbents 
REOSORB

Hidrofobas kūdras beramais absorbents 
PEATSORB

Hidrofobs beramais absorbents 
REO-DRY Duplex

Hidrofobs beramais absorbents 
REO-DRY

Artikuls Nosaukums Absorbēšanas spēja iepakojumam Izmēri Iepakojuma svars Iepakojums
HP3033 Hidrofobs absorbējošs spilvens *72 L 30 x 30 x 3 cm 5 kg 20 gab�
HsH838 Hidrofoba absorbējoša bona, pildīta ar beramo absorbentu *108 L ∅13 cm x 3 m 8 kg 8 gab�
HsH1334 Hidrofoba absorbējoša bona, pildīta ar beramo absorbentu *108 L ∅13 cm x 3 m 8 kg 4 gab�
HsH2034 Hidrofoba absorbējoša bona, pildīta ar beramo absorbentu *242 L ∅20 cm x 3 m 17,5 kg 4 gab�
HsH8112 Hidrofoba absorbējoša bona, pildīta ar beramo absorbentu *242 L ∅8 cm x 1,22 m 5,5 kg 12 gab�
HsH2052 Hidrofoba absorbējoša bona, pildīta ar beramo absorbentu *201 L ∅20 cm x 5 m 14,6 kg 2 gab�
HgH1234 Hidrofoba absorbējoša «spageti» bona *135 L ∅12 cm x 3 m 10 kg 4 gab�
HgH1534 Hidrofoba absorbējoša «spageti» bona *176 L ∅15 cm x 3 m 13 kg 2 gab�
HgH1552 Hidrofoba absorbējoša «spageti» bona *146 L ∅15 cm x 5 m 11 kg 2 gab�
HgH2034 Hidrofoba absorbējoša «spageti» bona *270 L ∅20 cm x 3 m 20 kg 4 gab�
HgH2052 Hidrofoba absorbējoša «spageti» bona *220 L ∅20 cm x 5 m 16 kg 2 gab�
HPH834 Hidrofoba absorbējoša lentu bona *55 L ∅8 cm x 3 m 3,5 kg 4 gab�
HPH1334 Hidrofoba absorbējoša lentu bona *110 L ∅13 cm x 3 m 7,3 kg 4 gab�
HPH2034 Hidrofoba absorbējoša lentu bona *182 L ∅20 cm x 3 m 11,5 kg 4 gab�
HPH1362 Hidrofoba absorbējoša lentu bona *110 L ∅13 cm x 6 m 7,3 kg 2 gab�

* naftas produktu uzsūktspēja

Artikuls Nosaukums Absorbēšanas spēja iepakojumam Iepakojuma svars
Hsdr005 Hidrofobs beramais absorbents rEosorb *69 L 5 kg
HdP006 Hidrofobas kūdras beramais absorbents PEatsorb *42 L 6 kg
HdP010 Hidrofobas kūdras beramais absorbents PEatsorb *64 L 9 kg
HLd010 Hidrofobs beramais absorbents rEo-drY *28 L 10 kg
dLd010 Hidrofobs beramais absorbents rEo-drY duplex *28 L 10 kg

* naftas produktu uzsūktspēja

Hidrofobas absorbējošas 
«spageti» bonas
• «spageti» polipropilēna lentu pildījums 

(lentes ir 6 mm platas) PE tīklveida apvalkā�
• Uzlabota piesārņotā šķidruma caurlaidība – 

daudz efektīvāka absorbējošo spēju izmantošana�
• bona aprīkota ar tērauda sakabes āķiem, 

lai bonas varētu savienot kopā�
• «spageti» lentes efektīvi absorbē naftu saturošas 

vielas� Virsmas nosprostošanās riska pakāpe 
ir ļoti zema�

• arī pilnībā piesūcinātas, negrimst ūdenī� 
• augsta absorbēšanas spēja�

Hidrofobas absorbējošas 
bonas, pildītas ar beramu 
absorbentu
• nekaitīgs veselībai un saskarei ar dzeramo ūdeni�
• nemaina absorbēto vielu dabu�
• noturīgas pret klimata ietekmi, pelējumu, 

mikroorganismiem�
• bona aprīkota ar tērauda sakabes āķiem, 

lai bonas varētu savienot kopā�
• augsta absorbēšanas spēja�
• Pieejamas standarta diametros: 8, 13, 20 cm�

Bonas ar hidrofobām lentēm
• Lentes absorbējošās bonas iekšpusē uzlabo 

piesārņotā šķidruma caurlaidību, kas ļauj 
izmantot bonu daudz efektīvāk�

• bona aprīkota ar tērauda sakabes āķiem, 
lai bonas varētu savienot kopā�

• bona sastāv no absorbējošām lentēm, kam 
apkārt ir mehāniski izturīgs tīklveida apvalks� 

• Patiecoties lentēm, bonu iespējams viegli izgriezt 
un izmantot atkārtoti�

Hidrofobas kūdras beramais 
absorbents PEATSORB
• Visa veida naftas produktu negadījumu 

likvidēšanai uz sauszemes un ūdens�
• galīgā naftas produktu noplūdes apstrāde grūti 

sasniedzamās vietās un virsmās�
• iztīra arī sīkas spraugas�
• Veicina absorbēto naftas produktu 

bioloģisko sadalīšanos�
• Viegls�
• iespējama ilglaicīga uzglabāšana�
• Utilizācija – sadedzinot vai bioloģiskās 

sadalīšanās laukos�

Hidrofobs beramais 
absorbents REO-DRY
• Piemērots naftas produktu noplūdes likvidācijai 

uz ielām un ražošanā�
• gandrīz neput�
• Viegli sadedzināms�

Hidrofobs beramais 
absorbents REO-DRY Duplex
• Piemērots naftas produktu noplūdes likvidācijai 

uz ielām un ražošanā�
• gandrīz neput�
• Viegli sadedzināms�
• galvenokārt piemērots, lai likvidētu naftas produktu 

noplūdes ūdenī, un ūdens virsmas gala apstrādei�

Hidrofobs beramais 
absorbents REOSORB
• Ļoti augsta absorbcijas spēja – 

5 kg absorbenta uzsūc līdz pat 69 L šķidruma�
• Ātra uzsūktspēja�
• iespējama ilglaicīga uzglabāšana�
• Viegli sadedzināms�
• ilgstoši peld pa ūdens virsmu�
• Lieliska cenas – iedarbības attiecība�
• Pieejams dažādās krāsās�

Hidrofobi beramie absorbenti

Hidrofobas absorbējošas bonas un spilveni

Pārvietojams avārijas noplūdes komplekts tvertnē 120 L
• Vispārīgajām un avārijas noplūdēm, kas saistītas ar naftas produktiem�
• Pateicoties pārvietojamajai tvertnei, avārijas komplektus var ātri un vienkārši nogādāt uz avārijas vietu�

Komplektā ietilpst
• aizsargbrilles ar vārstuli – 1 gab�
• aizsargcimdi ar nitrila pārklājumu – 1 gab�
• atkritumu maisi – 4 gab�
• Hidrofobi naftas produktus absorbējoši paklājiņi – 

10 gab�
• Universālās granulas (10 kg) – 3 iepak�

• Hidrofobas absorbējošās minibonas naftas 
produktiem ∅8 cm x 1,22 m – 2 gab�

• Liekšķere ar slotiņu – 1gab�
• Konteineris 120 L vai muca 120 L absorbentu 

uzglabāšanai ar uzlīmi «absorbenti» – 1 gab�

Hidrofobais avārijas komplekts auduma maisā
Hidrofobais noplūdes komplekts izmantojams tikai naftas produktu savākšanai�

Komplektā ietilpst
• aizsargbrilles ar vārstuli – 1 gab�
• aizsargcimdi ar nitrila pārklājumu – 1 gab�
• atkritumu maisi – 2 gab�
• Hidrofobas absorbējošās minibonas naftas 

produktiem ∅8 cm x 1,22 m – 2 gab�
• Hidrofobi naftas produktus absorbējoši paklāji – 

10 gab�

Ieteicamais pielietojums
• absorbējošs materiāls vides piesārņojuma 

savākšanai un profilaksei�
• Hidrofobu vielu uzsūkšanai uz ūdens 

un sauszemes�
• mehāniskai netīrumu noslaucīšanai no 

aprīkojuma, instrumentiem, grīdām utt�
• ideāls pastāvīgai nelielas naftas noplūdes 

likvidēšanai�

Absorbentu avārijas noplūdes komplekti

Artikuls Nosaukums Absorbēšanas spēja iepakojumam Izmēri Iepakojuma svars Iepakojums
HK4846 Hidrofobs absorbējošs paklājs *237 L 80 cm x 46 m 15,0 kg 1 rullis
HK4823 Hidrofobs absorbējošs paklājs *118 L 80 cm x 23 m 7,5 kg 1 rullis
HK4446 Hidrofobs absorbējošs paklājs *118 L 40 cm x 46 m 7,5 kg 1 rullis
HK4811 Hidrofobs absorbējošs paklājs *63 L 80 cm x 11 m 4,0 kg 1 rullis
HKz4846 Hidrofobs absorbējošs paklājs – nostiprināts ar ultraskaņu *237 L 80 cm x 46 m 15,0 kg 1 rullis
HKz4446 Hidrofobs absorbējošs paklājs – nostiprināts ar ultraskaņu *118 L 40 cm x 46 m 7,5 kg 1 rullis
HKP4846 Hidrofobs perforēts absorbējošs paklājs *237 L 80 cm x 46 m 15,0 kg 1 rullis
HKzP4846 Hidrofobs perforēts absorbējošs paklājs – nostiprināts ar ultraskaņu *237 L 80 cm x 46 m 15,0 kg 1 rullis
HKzP6040 Hidrofobs perforēts absorbējošs paklājs – nostiprināts ar ultraskaņu *152 L 60 cm x 40 m 9,5 kg 1 rullis
HKP4446 Hidrofobs perforēts absorbējošs paklājs *118 L 40 cm x 46 m 7,5 kg 1 rullis
HKzP4446 Hidrofobs perforēts absorbējošs paklājs – nostiprināts ar ultraskaņu *118 L 40 cm x 46 m 7,5 kg 1 rullis
HKzP3040 Hidrofobs perforēts absorbējošs paklājs – nostiprināts ar ultraskaņu *75 L 30 cm x 40 m 4,5 kg 1 rullis
HnK4720 Hidrofobs absorbējošs paklājs – noplūdes drošs *95 L 75 cm x 20 m 6,0 kg 1 rullis
HKE4820 Hidrofobs absorbējošs paklājs HiPPo – nošūts *48 L 80 cm x 20 m 6,5 kg 1 rullis
HKE4840 Hidrofobs absorbējošs paklājs HiPPo – nošūts *96 L 80 cm x 40 m 13,0 kg 1 rullis
HnE4720 Hidrofobs absorbējošs paklājs HiPPo – nošūts, noplūdes drošs *48 L 70 cm x 20 m 6,5 kg 1 rullis

* naftas produktu uzsūktspēja

Hidrofobi absorbējoši paklāji ruļļos

Gareniskā 
perforācija

Paralēlā 
perforācija

Hidrofoba 
absorbējoša 
«spageti» 
bona

Hidrofoba 
absorbējoša 
lentu bona

Hidrofoba 
absorbējoša 
bona, pildīta 
ar beramo 
absorbentu

Hidrofobs 
absorbējošs 
spilvens

Avārijas komplekts tvertnē

Avārijas komplekts auduma maisā
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ce ANO sertificētas plastmasas mucas, 
piemērotas beramiem materiāliem 
un šķidrumiem
• Vieglas, piemērotas bīstamu vielu pārvadāšanai 

un uzglabāšanai�
• bīstamo vielu temperatūra var būt no –40°C līdz +60°C�
• Vāks nostiprinās ar savelkamu stīpu�
• tvertnes ir viegli sakraujamas�

Izlietotās eļļas trauks
izlietotās eļļas trauki izgatavoti no polie-
tilēna ar UV stabilizētāju, un piemēroti 
izmantošanai kā profilaktiska aizsardzība 
pret šķidrumu noplūdēm� Kannas nav 
piemērotas uzliesmojošām vielām un 
citiem bīstamiem materiāliem�
• Viegls, zems un praktisks�
• ideāli pielietojams automobiļos�
• izstrādājuma krāsa var atšķirties�

Ātri absorbējošas salvetes
• izcila noturība pret berzi un teicamas 

absorbēšanas spējas par saprātīgu cenu�
• ideāli piemērotas stikla, netīru roku tīrīšanai, 

motora slaucīšanai utt� (kopā ar attaukotājiem, 
salvetes var izmantot instrumentu un detaļu 
slaucīšanai)�

• salvetes var aizstāt tīrīšanas kokvilnas 
lupatiņas un audumus�

• augstāka darba kultūra�
• Piemērotas izmantošanai automobiļu apkopes 

stacijās, darbnīcās un mājsaimniecībās�

• neatstāj paliekas, pūkas vai šķiedras�
• neatstāj uz virsmas mitruma pazīmes�
• izmantojamas atkārtoti�
• nav kaitīgas veselībai�
• absorbē naftas produktus, emulsijas, 

ūdeni un ūdens šķīdumus�

Izlietotās eļļas kanna
• šķidrumu drošai savākšanai un pārvadāšanai�
• Kannā tiek savāktas pastāvīgi noplūstošās eļļas no transporta 

līdzekļiem, kā arī tā piemērota automašīnas eļļas nomaiņai�

Ieteicamais pielietojums
Pie durvīm, iepakojumu telpām, laboratorijām, ģērbtu-
vēm, atpūtas telpām, saņemšanas telpām un citām vie-
tām, kur nepieciešams samazināt piesārņojuma iespēju�
• tīra un dezinficē apavus�
• tūkstošiem elastīgu sariņu nodrošina automātisku 

piesārņojuma noņemšanu no apaviem� Uzkāpjot uz 
paklājiņa, gumijas sariņi pie spiediena saliecas un 
apavi iegremdējas dezinfekcijas šķīdumā, veidojot 
dubultu aizsardzību pret piesārņojuma nokļūšanu 
ēdiena apstrādes telpās�

• ērts paklāja izmērs, piemērots praktiski visām 
durvīm�

• Paklāja apakšā piesūcekņi, kas nodrošina paklāju 
pret izkustēšanos�

• Paklājā ietilpst 4,5 L dezinfekcijas šķidruma�
• 6 mm augstāka bieza apmale šķidruma saturēšanai�
• ražota no bieza gumijas maisījuma, kas paredzēts 

lietošanai ar praktiski visām ķīmiskām vielām un 
dažādās temperatūrās�

• materiāls – 100% dabīgs gumijas maisījums�
• svars: 10,8 kg/m2�
• biezums – 19 mm�
• standarta izmērs: 61 cm x 81 cm�
• Krāsa: melna�

Artikuls Nosaukums Izmēri Iepakojuma svars Iepakojums
rds080 dezinficējošs paklājs sani-traX 61 x 81 cm 10,8 kg 1 gab�

Iepakojums bīstamām vielām

Dezinficējošs paklājs SANI-TRAX

Mitrās 
tehniskās 
salvetes
• Praktiskas mitrās salvetes 

netīrumu un taukainu 
vielu notīrīšanai�

• Labas tīrīšanas un 
attaukošanas spējas�

Tīrīšanas salvetes

Artikuls Nosaukums Izmēri Iepakojuma svars Iepakojums
WiP281 Ātri absorbējošas perforētas salvetes rullī 32 x 30 cm 1,00 kg 100 gab�
WiP283 Ātri absorbējošas perforētas salvetes rullī 32 x 30 cm 4,00 kg 500 gab�
WiP120 mitrās tehniskās salvetes 13 x 18 cm 0,25 kg 120 gab�
WiP220 mitrās tehniskās salvetes 20 x 14 cm 1,00 kg 220 gab�

Plastmasas mucas bīstamām vielām un šķidrumiem

Izlietotās eļļas kanna

Artikuls Nosaukums Izmēri Iepakojuma svars Iepakojums
PLs030 Plastmasas muca bīstamām vielām 32 x 52 cm 2,0 kg 30 L
PLs060 Plastmasas muca bīstamām vielām 40 x 63 cm 3,0 kg 60 L
PLs120 Plastmasas muca bīstamām vielām 50 x 80 cm 6,0 kg 120 L
PLs150 Plastmasas muca bīstamām vielām 53 x 85 cm 6,5 kg 150 L
PLs220 Plastmasas muca bīstamām vielām 59 x 98 cm 10,0 kg 220 L
PLsK060 Plastmasas muca bīstamiem šķidrumiem 65 x 40 x 35 cm 3,0 kg 60 L
PLsK120 Plastmasas muca bīstamiem šķidrumiem 50 x 75 cm 5,5 kg 120 L
PLsK220 Plastmasas muca bīstamiem šķidrumiem 59 x 94 cm 7,5 kg 220 L
zK293 izlietotās eļļas kanna 66 x 68 x 26 cm 9,5 kg 55 L
zK007 izlietotās eļļas trauks ∅38 x 10,5 cm 0,7 kg 7 L
zK018 izlietotās eļļas trauks ∅46 x 15,0 cm 1,0 kg 18 L
zK287 slēgts izlietotās eļļas trauks ∅53 x 15,5 cm 2,5 kg 15 L

Slēgts izlietotās 
eļļas trauksIzlietotās eļļas trauks



D
RO

ŠĪBAS SISTĒM
AS

uzzini vairāk: +371 67 556 799 vai www.fnserviss.lv

pakalpojuma kvalitāti apliecina:

jau 10 gadI!
Tieši tik ilgi mēs, FN-SERVISS komanda, esam mūsu klientu prieka un drošības sargi, 
piedāvājot risinājumus drošības sistēmu jomā saskaņā ar augstākajiem kvalitātes standartiem

dRošībaS SISTĒmaS

SARGĀ 
KĀ SUNS!

HAPPY END

FN-SERVISS pakalpojumI dRošībaS SISTĒmu jomā:
 ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas
 automātiskās ūdens, putu ugunsdzēšanas sistēmas
 gāzes ugunsdzēšanas sistēmas
 Stacionārās dūmu un karstuma kontroles sistēmas
 ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības sistēmas
 apsardzes sistēmas
 Videonovērošanas sistēmas
 piekļūšanas kontroles un citas drošības sistēmas
 Iekšējie sakaru tīkli

24h servisa dienests nodrošina tehniskās palīdzības sniegšanu mūsu klientiem 
visā latvijas teritorijā jebkurā diennakts laikā
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Piegādātājs:  
mobiaK s�a� • www�mobiak�gr

iekārta paredzēta gan profesionālām, gan mājsaimniecības vir-
tuvēm, kur izmanto gan elektrību, gan/un propāna gāzi� šajās 
vietās lielos daudzumos parasti tiek izmantoti viegli uzliesmojoši 
materiāli, kā, piemēram, taukvielas, eļļas� atkarībā no attiecīgās 
likumdošanas, piemērota šādiem ugunsgrēkiem ir F klases dzē-
šanas viela, kas paredzēta pārtikas eļļas un taukvielu dzēšanai� 
mobiak izmanto dzēšanas vielu, ko komerciāli sauc kā F klases 
šķīdumu/mitro ķīmisko vielu� (Ugunsdzēsīgās vielas apstipri-
nājuma protokola numurs 56404F�701�6, 9/11/2009) – a un 
F klases ugunsgrēku dzēšanai� šī ugunsdzēsības viela ir kar-
bonskābes sāls šķīdums, kas dzēš uguni, radot ziepjveida slāni, 
kas neļauj skābeklim iedarboties uz degošo virsmu, dzesē un 
samazina atkārtotas aizdegšanās iespēju� zemais skābes līme-
nis (PH: 9 pie 20°C) neļauj nodarīt bojājumus nerūsējoša tērauda 
virsmām� 
Elektromehāniskā ugunsdzēsības sistēmā «zEUs» izmantots 
F klases šķīdums/slapjā ķīmiskā dzēšanas viela un visjaunākais, 
efektīvākais, uzticamākais un sertificētais aizdegšanās konstatē-
šanas risinājums, kā rezultātā tieši un efektīvi tiek dzēsti F klases 
ugunsgrēki profesionālajās virtuvēs�

 aizdegšanos konstatē Lineārais karstuma detekcijas kabelis, ar 
aktivizējamajām temperatūrām 138°C, 180°C vai 250°C, kura 
uzstādīšana ir vienkārša un ātra� šis kabelis savienojas ar ugunsdzē-
sības paneli, kas kontrolē automātisko sistēmas darbību� šis kabelis 
nodrošina unikālu uzticamību un drošību, jo tas var konstatēt poten-
ciālo ugunsgrēku visā virtuvē, kā arī nosūcējos un ventilācijas šahtās� 
detekcijas kabeļa liela priekšrocība salīdzinājumā ar pneimatis-
kajiem detekcijas kabeļiem, ir tāda, ka tas nav zem spiediena un 
līdz ar to temparatūras izmaiņu svārstības nosūcējos ir minimā-
las� Kabeļa dzīves cikls ir 10 gadi� Liela priekšrocība ugunsgrēka 
detekcijas panelim mob2001 ir, ka tas ir veidots tā, lai būtu 
vienkāršākais no visiem attiecībā uz uzstādīšanu un uzticamā-
kais attiecībā uz darbību – īpaši vienkāršs ārējo vadu savieno-
jums ar vienkāršām elektrosistēmas sastāvdaļām�
Ugunsdzēsības sistēma «zEUs» F klases ugunsgrēkiem, kas 
paredzēta profesionālajām virtuvēm, ir visuzticamākais un ērtā-
kais risinājums gala patērētājam, turklāt, tā piedāvā pašu dro-
šāko, ātrāko, vienkāršāko un efektīvāko uzstādīšanu�
izmaksas sistēmai tiek aprēķinātas individuāli, balstoties uz aiz-
sargājamo iekārtu un telpu platību� 

šīs sistēmas galvenā iezīme atšķirībā no stacionārās automā-
tiskās ugunsdzēsības sistēmas zEUs ir ugunsgrēka atklāšanas 
paneļa trūkums� šādā gadījumā atklāšanu neietekmē tempera-
tūru jutīgie karstuma detekcijas kabeļi, bet gan īpaši smidzinā-
tāji� šajā sistēmā ugunsdzēsības līdzeklis tiek izvadīts no viena 
cauruļvada gan automātiskajā, gan arī manuālajā darbībā, taču 
sistēmā zEUs ir divi atsevišķi nodalījumi, kur automātiskās 
darbības laikā pirmajā nodalījumā ugunsdzēsības līdzeklis tiek 
novadīts uz īpašiem smidzinātājiem, taču manuālās darbības 
laikā otrajā nodalījumā ugunsdzēsības līdzeklis tiek novadīts uz 
īpašām izvades sprauslām� 

Automātiskā darbība
šajā gadījumā automātiskās sistēmas tīkla nodalījuma darbība 
jāsaspiež ar slāpekļa gāzi pie 18 bāriem tā, lai spiediens šajā 
nodalījumā būtu lielāks par spiedienu ugunsdzēsības aparātā, 
kur tas ir 15 bāri� tādā veidā ugunsdzēsības līdzeklis vienmēr 
paliek ugunsdzēsības aparāta iekšienē, jo propelenta gāzes 
spiediens ugunsdzēsības aparātā ir mazāks par nodalījuma spie-
dienu� Ugunsgrēka gadījumā jebkura smidzinātāja temperatūru 
jutīgā stikla ampula saplīst un spiediens automātiskās darbības 
tīkla nodalījumā tiek pakāpeniski samazināts� Kad spiediens 
nodalījumā ir zemāks par 15 bāriem, propelenta gāzes spiediens 
ugunsdzēsības aparātā spēs novadīt ugunsdzēsības līdzekli no 
ugunsdzēsības aparāta līdz īpašajiem smidzinātājiem, no kuriem 
līdzeklis tiks izvadīts� sistēmā zEUs elektrības un LPg – propāna 
atvienošana tiek veikta ar spiediena slēdzi� spiediena slēdzis tiek 

uzstādīts jebkurā vietā uz automātiskās darbības tīkla nodalījuma 
un tā darbība ir noteikta pie 14 bāriem� spiediena slēdzis ir pie-
vienots pie jaudas releja, kas atrodas virtuves elektriskajā panelī, 
tā, lai ugunsgrēka gadījumā, kad tiek aktivizēts slēdzis, tas iedar-
binātu jaudas releju, kas atvienos elektroapgādi un LPg – pro-
pāna padevi noteiktajām virtuves iekārtām/ierīcēm!

Manuālā darbība
šajā gadījumā manuālās darbības tīkla nodalījuma darbība 
nav saistīta ar slāpekļa gāzi� Ugunsdzēsības līdzekļa izlaišana 
tiek veikta vienkārši atverot lodveida ventili (pa labi)� šis venti-
lis vienmēr ir noslēgts un tikai manuālās sistēmas aktivizācijas 
gadījumā tas ir pilnībā jāatver, lai ugunsdzēsības līdzeklis tiktu 
novadīts uz īpašajām izvades sprauslām, no kurām tiks izvadīts 
līdzeklis� Elektroapgādes un LPg propāna padeves atvienošana 
tiek veikta ar spiediena slēdzi, kas ir uzstādīts uz automātiskās 
darbības tīkla nodalījuma� sistēmas manuālās darbības gadī-
jumā, kad tiek izlaists ugunsdzēsības līdzeklis, spiediens uguns-
dzēsības aparātā pakāpeniski samazinās� šis spiediena kritums 
ietekmē spiedienu (18 bāri) automātiskās darbības tīkla noda-
lījuma iekšienē, kas pakāpeniski samazinās� spiediena kritums 
aktivizē slēdzi, kas aktivizē jaudas releju virtuves elektriskajā 
panelī� automātiskās darbības gadījumā jaudas relejs atvieno 
elektroapgādi un LPg – propāna padevi noteiktajām virtuves 
iekārtām/ierīcēm� 
izmaksas sistēmai tiek aprēķinātas individuāli balstoties uz aiz-
sargājamo iekārtu un telpu platību� 

ogļskābā gāze ir bezkrāsaina inertā gāze bez smaržas� Lietošanas 
laikā netiek radīti bojājumi (pretstatā ūdenim vai sausajam pulverim, 
kuru izmantošana var radīt nopietnus bojājumus aprīkojumam), tas ir 
drošs līdzeklis lielākajai materiālu daļai, nav bīstams ēdienam, nerūsē 
un nevada strāvu� gāze pilnībā izgaist dažu sekunžu laikā pēc uguns-
dzēsības procesa un neatstāj nekādas pēdas� rezultātā to var droši 
izmantot daudziem mērķiem, ieskaitot elektroniskām un elektriskām 
ierīcēm, vērtīgiem mākslas darbiem, gleznām vai manuskriptiem, kā 
arī uzliesmojošo šķidrumu noliktavām, elektriskajām apakšstacijām, 
kaltētavām un krāsnīm� Jāizvairās no Co2 izmantošanas vietās, kur 
atrodas cilvēki vai dzīvnieki, jo tā var radīt smakšanu� Co2 trīs dimen-
siju izmantošana nozīmē, ka tā spēj nodzēst ugunsgrēkus gan hori-
zontālā, gan arī vertikālā virzienā� tās ātrā izplatīšanās spēja ir galve-
nais kritērijs veiksmīgai ugunsgrēka nodzēšanai, jo tā spēj izkļūt cauri 
sabrukušām sienām un sasniegt slēptām tālākām vietām neskatoties 
uz iespējamiem šķēršļiem�
ogļskābā gāze ir stabils rūpniecības produkts, kuram ir vairāki pie-
lietojumi, un tiek plaši pielietots visā pasaulē� stacionārās Co2 sistē-
mas var aktivizēt gan automātiski, gan arī manuāli, taču aktivizāciju 
var kontrolēt mehāniski un pneimatiski vai elektroniski, kā arī no 
šo iespēju citām kombinācijām, atkarībā no esošajiem apstākļiem� 
ogļskābā gāze tiek uzglabāta normālos temperatūras apstākļos 
tērauda cilindros� spiediena izmaiņas ir atkarīgas no temperatūras 
un pie 21°C tas ir 59 bāri� noteiktajām zonām, kuras mēs vēlamies 
pasargāt no ugunsgrēka, var pielietot vairākus cilindrus�

Sistēmas apraksts
šī sistēma sastāv no:
tērauda augstspiediena cilindri bež šuvēm pieejami dažādos tilpu-
mos� tiem ir elektrostatiskais pārklājums sarkanā krāsā ar pelēku 
kakliņu� Cilindri ir sertificēti, saskaņā ar 99/36/EK un En 1964 – 
1 (π)� sistēmas ventiļi tiek aktivizēti pneimatiski – manuāli ar poten-
ciālo drošinātāja izmantošanu� atkarībā no lietotāja vajadzībām, 
papildus var izmantot arī elektriski aktivizējamo ventili� tērauda 
palīgcilindrs ar 3 litru tilpumu, kas satur slāpekli, manuāli un ar dro-
šinātāju aktivizējamu ventili vai elektriski aktivizējamu ventili, atka-
rībā no lietotāja prasībām (palīgcilindrs tiek izmantots gadījumā, ja 
tiek izmantoti vairāk kā divi cilindri)� augstspiediena cilindrs ir tUV 
CE sertificēts, saskaņā ar 97/23/EK (CE 0036)� 
augstspiediena kolektors, 300 bāri, cinkots, tā diametrs svārstās no 
11/4’’ līdz 3’’, ar 3/4’’ ieplūdi un 3/4’’ līdz 3’’ izplūdi� tiek nodroši-
nāts arī: cilindra kronšteins, augstspiediena lokanās šļūtenes cilindru 
savienošanai vienam ar otru, kā arī to pievienošanai pie kolektora, 
dažādu veidu sprauslas, atkarībā no ugunsdrošības plāna prasībām� 
izmaksas sistēmai tiek aprēķinātas individuāli, balstoties uz telpas 
parametriem un iekārtām, kas uzstādītas tajās�

Sertifikāti
iso 9809-1 En 1964-1, π 99/36/EC CE CiLindrs 97/23/EK (tUV)�
Kolektors sertificēts ar 300 bāru spiedienu no mirtec sa ventiļa 
(bV) CE 0062� 
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Aerosola ugunsdzēsības sistēmas
aerosola ugunsdzēsības sistēma ir lētākā alternatīva dārgajām automātiskajām dzēšanas sistēmām�

Aerosola ugunsdzēsības ģeneratori

aerosola ugunsdzēsības sistēmas tehnoloģijas pamatā ir cietu energoietilpīgu 
materiālu ķīmiska reakcija, kas sadegšanas procesā rada lielus apjomus augsti 
efektīvu pulvera aerosolu, kas ķīmiski un fiziski iedarbojas uz uguni un nodzēš to 
dažās sekundēs� 

galvenās iezīmes:
• apstiprināts kā alternatīva Halona gāzei�
• Paredzēts izmantošanai brīvās telpās�
• neveicina ozona slāņa noārdīšanos – nulles ozona noārdīšanās potenciāls (odP)�
• neveicina globālās sasilšanas efektu (gWP)� 
• zems toksiskums�
• Ļoti efektīva�
• nav hermetizētu tvertņu�
• nav nepieciešamības izmantot cauruļvadus vai sprauslas�
• nav jābūt sasaistītam ar detekcijas paneli�
• Efektīvs līdzeklis ar zemām izmaksām�
• mazs-drošs-vienkāršs�
• rentabls�
• Paredzēts a (virsma)-b-C-E klases�
• Uzskaitīts EPa-snaP sarakstā kā pulverveida aerosols a�
• atbilst LVs CEn/tr 15276-1:2009 stacionārās ugunsdzēsības sistēmas� 

aerosola ugunsdzēsības sistēmas 1�daļa: Prasības un testa metodes 
elementiem, un LVs CEn/tr 15276-2:2009 aerosola ugunsdzēsības sistēmas 
2� daļa: Projektēšana, montāža un ekspluatācija�

Apkārtējās vides darbības nosacījumi temperatūra – 40°C līdz +80°C
mitrums: 98%, rH max

Uzglabāšanas nosacījumi 25°C ± 15°C
Funkcionalitāte (pēc uzstādīšanas) 12 gadi
Aktivizēšana ar elektrību
Toksiskums nav
Videi draudzīgs neietekmē ozona slāni vai siltumnīcas efektu 
Bīstamības klase Un1479, klase 5�1

Citi komponenti ugunsdzēsības ģeneratoriem
• metāla konteineris ar aerosola izplūdes vārstu�
• Cieta ugunsdzēsīgā viela� 
• Elektriska aktivizēšanas ierīce (-s)� 
• integrēta sienā montējama iekārta�

STACIONĀRĀS AUTOMĀTISKĀS UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMAS

Stacionārā automātiskā ugunsdzēsības sistēma ZEUS A&F klases (virtuves) ugunsgrēku dzēšanai 

Stacionārā automātiskā ugunsdzēsības sistēma PROMETHEUS A&F klases (virtuves) 
ugunsgrēku dzēšanai

Universālā stacionārā automātiskā sistēma ar CO2 

Ģeneratora veids A50 A100 A200 A500 A1000 A5000

Ugunsdzēsīgās vielas daudzums 50 100 200 500 1000 5000
nepārtrauktas darbības laiks (sek�) 15 17 27 48 65 70
izmēri (mm):

• Platums 50 60 80 120 120 190
• augstums 50 60 80 120 120 445
• garums 135 170 210 245 320 390

Kopējais svars (kg) 0,6 1,2 2,7 11,6 12,5 46
iedarbināšanas sistēma (elektr�) 1,2 a
Ugunsdzēsīgās vielas apjoms (m3) 0,5 1,0 2,0 5,0 10 50
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ig 541 tiek izmantots kā dzēšamā viela uguns nodzēšanai sensi-
tīvās telpās, kā, piemēram, datortelpās, tehnikas un jutīgu ierīču 
uzglabāšanas vietās�
ig 541 sastāv no slāpekļa (52%), argona (40%) un oglekļa diok-
sīda (8%)� dzēšamajai vielai nav smaržas, krāsas un tā nav kodīga, 
un, pateicoties tam, ka šī viela sastāv no gāzēm, kas sastopamas 
atmosfērā, tā neietekmē ozona slāni un tai ir nulles ietekme uz 
atmosfēras temperatūras paaugstināšanos� 
ig 541 apslāpē uguni, samazinot apkārt esošos skābekļa līmeņus 
zem 13% (visbiežāk materiāli pārstāj degt pie šī līmeņa)� Vienlaikus 
sastāvā esošais oglekļa dioksīds aizsargā ikvienu dzīvu būtni, kas 
iesprostota šajā teritorijā no zema skābekļa līmeņa� šis efekts 
rodas, pateicoties tam, ka asinīs esošais oglekļa dioksīds kontrolē 
elpošanas straujumu – paātrinoties elpošanai, skābekļa padeve cil-
vēka smadzenēm attiecīgi palielinās� Līdz ar to, ja cilvēks ir iespros-
tots telpā, kur skābekļa līmenis ir zemāks par 21% – kas ir normāls 
stāvoklis – cilvēks tiek pakļauts riskam� dzēšamās vielas sastāvā 
esošais oglekļa dioksīds liek artērijām paplašināties, kā rezultātā 
smadzenes saņem lielāku skābekļa daudzumu – aptuveni 15% vai-
rāk kā normālos apstākļos�
ig 541 tiek uzglabāts dažādu tilpumu korpusos, piemēram: 16, 40, 
60, 67,5, 80 L�

Sistēmas apraksts
standarta sistēma sastāv no:
dažāda tilpuma tērauda augstspiediena korpusiem bez šuvēm, 

elektrostatiski krāsotiem sarkanā krāsā ar melnas-pelēkas- zaļas 
krāsas kakliņu� Korpusi ir sertificēti saskaņā ar 99/36/EC un En 
1964 – 1 (π)� sistēmas vārsti tiek aktivizēti pneimatiski –  manuāli� 
turklāt, elektriski aktivizējamo vārstu iespējams izmantot pēc lieto-
tāja vajadzībām� tērauda galvenais 3 L korpuss, pildīts ar slāpekli, 
kam ir manuāls vai ar drošinātāju vai elektriski aktivizējams vārsts, 
atkarībā no lietotāja prasībām (galvenais korpuss tiek izmantots, 
ja tiek lietoti vairāk kā divi korpusi)� augstspiediena korpuss ir CE 
sertificēts, saskaņā ar 97/23/EC (sertifikāciju veicis tUV (CE 0036))� 
300 bar cinkots augstspiediena kolektors, kura diametrs pie-
ejams no 11/4” līdz 3”, ar 3/4” pievadu, izeja – no 3/4” līdz 3”� 
Vien virziena 3/4” – 3/4” vārsti ir obligāti, lai veiktu kolektora un tā 
sienas stiprinājumu pareizu uzstādīšanu� Pieejami arī: korpusa stip-
rinājumi, augtsspiediena elastīgās šļūtenes korpusu savstarpējai 
savienošanai un pievienošanai pie kolektora, dažāda veida stobri� 

Tehniskā specifikācija:
ig 541 sastāv no: slāpekļa 52% ± 4%, argona 40% ± 4%, oglekļa 
dioksīda 8% ± 4%� 

Sertifikācija
iso 9809 – 1 En 1964 – 1 π 99/36/EC
CE galvenais korpuss 97/23/EC (tUV) – CE vārsts – CE 0589
izmaksas sistēmai tiek aprēķinātas individuāli balstoties uz tel-
pas parametriem un iekārtām, kas uzstādītas tajās�

Universālā automātiskā ugunsdzēsības sistēma IG 541

Piegādātājs:  
mobiaK s�a� • www�mobiak�gr

Piegādātājs:  
tyco/Electronics • www�tycoelectronics�com
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Sprinkleri

Detektori

Sirēnas, trauksmes pogas, akumulatori

Prece Artikuls Nosaukums

TIPS TY-B
Paredzēti viegla, vidēja vai īpaši augsta līmeņa bīstamības 
objektos, piem�, bankās, viesnīcās, tirdzniecības centros, 
ražotnēs, ķīmiskās rūpnīcās etc� izplūdes koeficients: 
K = 2,8; K = 5,6; K = 8,0� maksimālais darba spiediens: 
12,1  bar; 17,2 bar� nostrādāšanas temperatūra: 57°C; 
68°C; 79°C; 93°C; 141°C; 182°C� sertifikācija: CE, UL, 
C-UL, Fm, LPCb, Vds, nYC

TIPS TY-FBR
Paredzēti viegla vai vidēja līmeņa bīstamības objektos, piem�, 
bankās, viesnīcās, tirdzniecības centros� izplūdes koeficients: 
K = 5,6� maksimālais darba spiediens: 12,1 bar; 17,2 bar� 
nostrādāšanas temperatūra: 57°C; 68°C; 79°C; 93°C; 
141°C; 182°C; 286°C� sertifikācija: CE, UL, C-UL, Fm, Vds

Prece Artikuls Nosaukums

sd119-2

Dūmu detektors 
En54 optiskais dūmu detektors ar bāzi, 2 vadu� spiegums 
(min�–maks�): 10,8–33 VdC� darbības temperatūra –10°C 
līdz 50°C� sertifikācija: En 54-5:2000, En 54-7:2001

sd119-2L

Dūmu detektors ar LED izeju 
En54 optiskais dūmu detektors ar LEd izeju, ar bāzi, 
2 vadu� spiegums (min�–maks�): 10,8–33 VdC� darbības 
temperatūra: –10°C līdz 50°C� sertifikācija: En 54-5:2000, 
En 54-7:2001

Hd912-2

Temperatūras detektors 
En54 temperatūras detektors, 2 vadu� spiegums 
(min�–maks�): 10,8–33 VdC� nostrādes temperatūra: 57°C� 
darbības temperatūra: –10°C līdz 50°C� 
sertifikācija: En54-5:2000+a1

Hd912-2L
Temperatūras detektors ar LED izeju 
temperatūras detektors ar LEd izeju,12–24 V, 2 vadu� 
sertifikācija: En54-5:2000+a1

sd119-2HL

Kombinētais optiskais dūmu/temperatūras detektors
Kombinētais dūmu/siltuma detektors, LEd, 2 vadu� 
spiegums (min�–maks�): 10,8–33 VdC� nostrādes 
temperatūra: 57°C� darbības temperatūra: –10°C 
līdz 50°C� sertifikācija: En 54-5:2000, En 54-7:2001

Prece Artikuls Nosaukums

WaH-03127-s

Ugunsdrošības sirēna – iekštelpu
iP42� trauksmes signāls: 114 db� 
spiegums (min�–maks�): 12÷24VdC 14,5 ma� 
sertifikācija: En54-3:2001+a1:2002+a2:2006

WaH-03127-bs

Ugunsdrošības sirēna ar lampu – iekštelpu
skaņas toņa regulēšana, iP42� trauksmes signāls: 114 db� 
spiegums (min�–maks�): 12÷24VdC 14,5 ma� 
sertifikācija: En54-3:2001+a1:2002+a2:2006

WaH-0218

Ugunsdrošības zvans
spiegums: 24VdC 25 ma� 
sertifikācija: En54-3:2001+a1:2002+a2:2006, 
En61000-6-3:2001, En50130-4:1995+a1

r6847L

Trauksmes poga SyCall
syCall konvencinālā izsaukuma poga 
(470 ohm, 680 ohm un LEd) virsapmetuma� 
sertifikācija: En-54-11:2001+a1:2005

CCP-E/LEd Trauksmes poga CCP-E/LED
Konvencinālā izsaukuma poga, LEd, virsapmetuma

rt1270 Akumulators 7 Ah 12 V
izmērs: 151 x 65 x 100 mm� iepakojums: 6 gab� 
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Piegādātājs:  
sia «VaLPro» • www�valpro�lv

marķējums – ražošanas datums

Patentēts drošības sprūds

bajonetes tipa aizveršana

Caurumi izlējēja klipam

Virsma pārklāta ar pulverkrāsu

degvielas izturīgs iekšpuses pārklājums

Plata gaisa rene

0,9 mm metāls

Artikuls Nosaukums
90010 Pirmās palīdzības aptieciņa mīkstā iepakojumā*
90007 Pirmās palīdzības aptieciņa kastītē*

avārijas trijstūris� E-marķējuma sertifikāts (E11 27r033912)

*Paredzēta autovadītājiem un iestādēm� nokomplektēta atbilstoši Lr mK noteikumiem

Prece Artikuls Nosaukums Izmērs (platums, 
augstums, dziļums) Svars (kg)

VaL270 degvielas kanna 5 L 230 x 310 x 120 mm 1,9

VaL274 degvielas kanna 5 L 
ar skrūvējamu vāku 230 x 310 x 120 mm 1,9

VaL269 degvielas kanna 10 L 345 x 275 x 165 mm 3,0

VaL273 degvielas kanna 10 L 
ar skrūvējamu vāku 345 x 275 x 165 mm 2,9

VaL037 degvielas kanna 10 L 
sudraba krāsā 345 x 275 x 165 mm 3,0

VaL268 degvielas kanna 20 L 345 x 470 x 165 mm 4,3

VaL272 degvielas kanna 20 L 
ar skrūvējamu vāku 345 x 470 x 165 mm 4,2

VaL036 degvielas kanna 20 L 
sudraba krāsā 345 x 470 x 165 mm 4,3

Izstrādājuma artikuls Nosaukums
0140 atslēgu kastīte 1 atslēgai, metāla, balta
0139 atslēgu kastīte 1 atslēgai, plastmasas, sarkana
atsLK10 atslēgu kastīte 10 atslēgām
atsLK20 atslēgu kastīte 20 atslēgām
atsLK30 atslēgu kastīte 30 atslēgām
atsLK60 atslēgu kastīte 60 atslēgām
atsLK80 atslēgu kastīte 80 atslēgām
atsLK100 atslēgu kastīte 100 atslēgām
atsLK10s atslēgu kastīte ar stiklu 10 atslēgām
atsLK20s atslēgu kastīte ar stiklu 20 atslēgām
atsLK60s atslēgu kastīte ar stiklu 60 atslēgām
atsLK100s atslēgu kastīte ar stiklu100 atslēgām

Aptieciņas / avārijas trijstūris Aptieciņu kastītes

Atslēgu kastītes

Degvielas kannas un aksesuāri

Aptieciņas kastīte Aptieciņas kastīte ar atslēgu
Pirmās palīdzības 
aptieciņa kastītē 90007

Pirmās palīdzības aptieciņa 
mīkstā iepakojumā 90010

Avārijas trijstūris

Prece Artikuls Nosaukums

VaL017

Režģis 10 L degvielas kannai
Paredzēti stabilai kannu izvietošanai dažādos transporta līdzekļos� 
izmērs (platums, augstums, dziļums): 377 x 293 x 174 mm� 
svars: 2,16

VaL016

Režģis 20 L degvielas kannai
Paredzēti stabilai kannu izvietošanai dažādos transporta līdzekļos� 
izmērs (platums, augstums, dziļums): 377 x 485 x 174 mm� 
svars: 2,95

VaL271

Uzgalis-izlējējs degvielas kannai
atvieglo tās satura ērtu izliešanu un ieliešanu dažādās tvertnēs, pie-
mēram, uzpildot transporta līdzekļa vai citas tehnikas bāku�
• izlējējs īpaši atvieglo šķidruma ieliešanu tvertnēs ar šauru atveri�
• izlējēju iekšpusē izveidota gaisa rene, kas nodrošina vienmērīgu 

šķidruma izliešanu�
• izlējējos iestrādāts filtrs, kas neļauj uzpildes tvertnē nonākt 

dažādām piemaisījuma daļiņām�

VaL297 Lokanais izlējējs benzīnam, zaļš, ∅20 mm

VaL303 Lokanais izlējējs dīzelim, melns, ∅25 mm

Prece Artikuls Nosaukums

VaL249
VaL248

Adapters degvielas kannai ar vienu/divām caurulītēm
nepieciešami, lai kannu pievienotu kā rezerves degvielas tilpni ar 
iekšdedzes motoru aprīkotiem stacionāriem mehānismiem (ģenera-
tori, sūkņi, ventilatori, sildītāji utt�)�
adapters ar vienu caurulīti paredzēts tikai degvielas padevei, savu-
kārt adapters ar divām caurulītēm paredzēts noslēgtā cikla degvielas 
padevei� otra caurulīte nodrošina degvielas atplūšanu atpakaļ�

VaL013 degvielas kannas blīve

Artikuls Nosaukums
E30 aptieciņas kastīte E30, 22 x 32 x 11 cm
E40 aptieciņas kastīte E40, 24 x 39 x 11 cm
E45 aptieciņas kastīte E45, 28 x 43 x 11 cm
P30 aptieciņas kastīte P30 ar atslēgu, 22 x 32 x 11 cm
P40 aptieciņas kastīte P40 ar atslēgu, 24 x 39 x 11 cm
P45 aptieciņas kastīte P45 ar atslēgu, 28 x 43 x 11 cm

Degvielas kannas ir testētas Vācijā un marķētas ar «UN numuru», 
kas apliecina kannu atbilstību drošai degvielas uzglabāšanai un pārvadāšanai!
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Prece Artikuls Nosaukums

FLmP FiLmoP brīdinājuma zīme «Uzmanību, slidens»

VUVvadk3 Vadkonuss 300 mm ar atstarotāju

VUVvadk5 Vadkonuss 500 mm ar atstarotāju

VUVvadk7 Vadkonuss 700 mm ar atstarotāju

Lentes

Norādes

Prece Artikuls Nosaukums Izmērs

L-7 Līmlente dzeltena/melna 5 cm x 33 m

 

L-10 Līmlente sarkana/balta 5 cm x 33 m

trEd 200 norobežojoša lente – sarkana/balta 7,5 cm x 200 m

Prece Artikuls Nosaukums Izmērs

trEd 500 norobežojoša lente – sarkana/balta 7,5 cm x 500 m

trEd 100 norobežojoša lente – sarkana/balta 7,5 cm x 100 m

 

tY 100 norobežojošā lente – dzeltena/melna 7,5 cm x 100 m

PPz018 Pretslīdes lente – dzeltena 5 cm x 18 m

PPCz018 Pretslīdes lente – dzeltena/melna 5 cm x 18 m

PPC018 Pretslīdes lente – melna 5 cm x 18 m

X1 Fotoluminiscējoša lente – sarkana/ balta 5 cm x 1 m

Žurnāli un noteikumi

Prece Nosaukums

Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas 
reģistrācijas žurnāls

Iekšējā ug. ūdensvada ug. krānu 
un to aprīkojuma pārbaudes žurnāls

Autom. ugunsaizsardz. iek. iedarb. 
gadījumu un bojājumu uzskaites 
žurnāls

Autom. ugunsaizsardz. iek. tehn. apk. 
un remontdarbu uzskaites žurnāls

Darba aizsardzības ievadinstruktāžu 
reģistrācijas žurnāls

Darba aizsardzības instruktāžas 
reģistrācijas žurnāls

Prece Nosaukums

Nelaimes gadījumu darbā 
uzskaites žurnāls

Ugunsdrošības instruktāžu 
uzskaites žurnāls

Ugunsdzēsības sūkņu 
pārbaudes žurnāls

Ugunsdzēsības aparātu 
uzskaites žurnāls

Autom. ugunsaizsardz. iek. tehniskās 
apkopes reglaments

Prece Nosaukums

Elektrodrošības 1. kvalifikācijas 
grupas žurnāls

Ugunsdrošības noteikumi 
(krievu. val.)

Ugunsdrošības noteikumi 
(latv. val.)

Prece Artikuls Nosaukums

aU020 Atkritumu urna ar pelnutrauku
izmērs: ∅21 x 58 cm

Ca003 sētnieka šaufele-liekšķere

Atkritumu tvertne (sienas)
• Cinkots tērauds, pārklāts 

ar noturīgu pulvera krāsu�
• 4 sienas stiprinājumi / statīvs�
• Ugunsdrošs pelnu trauks / 

bez pelnu trauka�

• slēdzene�
• Polietilēna maiss�
• raL krāsu izvēle pēc pasūtījuma�
• ražots LatViJĀ!

Atkritumu tvertnes

Skursteņslauķa inventārs

Prece Artikuls Nosaukums

si1 drāšu birste 135 mm

si2 drāšu birste 200 mm

si3 drāšu birste 200 mm, biezā

si5 drāšu birste 300 mm

si7 drāšu birste 400 mm

si8 drāšu birste 50 mm

si9 drāšu birste 76 mm

si4 drāšu birste 200 mm, ar atsvaru un auklu

si6 drāšu birste 300 mm, ar atsvaru un auklu

si10 Flue Free – tīrīšanas līdzeklis

Prece Artikuls Nosaukums

si11 skursteņu paštīrītājs mErLin

si12 skursteņu paštīrītājs sorCErEr

si13 trose 2 m (skrūvējama pie drāšu birstes)

si14 trose 3 m (skrūvējama pie drāšu birstes)

si15 trose 4 m (skrūvējama pie drāšu birstes)

si16 trose 7,5 m (skrūvējama pie drāšu birstes)

Prece Artikuls Nosaukums

487�00-01

Egles turētājs
ražots LatViJĀ! ieteicamais egles 
stumbra diametrs – 20–38 mm� 
ieteicamais maksimālais egles 
augstums – 2 m� Krāsa: pelēka 
(raL9006), zaļa (raL6003)�

VaL260

Āra grils
augstums: 1,85 m� svars: 30 kg� 
Katla diametrs: 60  cm� augsta kva-
litāte un izturība� ērta uzstādīšana 
un pārvietošana� Vienkārša kopšana� 
Pievilcīgs dizains� Piemērots lietošanai 
visos sezonos�

Prece Artikuls Nosaukums

VaL308

Mazais grils
Parametri: augstums – 160 cm, svars – 
16,5 kg, trauka diametrs – 45 cm

Grila pārklājs
divu izmēru grila pārklāji ir izgata-
voti tieši priekš VaLPro āra griliem� 
Pārklājs pasargā grilu no ārēju aps-
tākļu ietekmes, tādiem kā saule, lietus, 
vējš vai sniegs� tādējādi grila trauks 
paliek tukšs un tajā neiekļūst nokrišņi 
vai putekļi� materiāls: 100% polies-
ters ar poliuretāna pārklājumu� Krāsa: 
melna� iepakojums: plastmasas soma 
ar rokturi� īpašas etiķetes vai apdrukas 
pieejamas pēc pieprasījuma�
Pārklājs ir piestiprināms ar speciālām 
gumijas auklām pie grila statīva kājām, 
izmantojot nelielus metāla āķīšus�

VaL309 Pārvalks lielajam grilam, 4,2 m2

VaL310 Pārvalks mazajam grilam, 3,1 m2

Cita prece

Prece Artikuls Nosaukums
at10nPF atkritumu tvertne 10 L, izmērs: 42 x 42 cm
at15nPF atkritumu tvertne 15 L, izmērs: 42 x 50 cm
at20nPF atkritumu tvertne 20 L, izmērs: 42 x 56 cm 
at351nPF 8017 atkritumu tvertne 35 L, izmērs: 42 x 72 cm
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Brīdinājuma zīmes

Uzmanību, 
nelīdzens

Uzmanību, 
šķēršļi

Uzmanību, Spēcīgs 
magnētiskais 

Zema temperatūra Uzmanību, 
karsta virsma

Uzmanību, slidens Uzmanību, 
nelīdzens

Uzmanību, šķēršļi Uzmanību, 
pakāpiens

Spēcīgs 
magnētiskais lauks

Vispārīga bīstamība Eksplozīva vide vai 
sprādzienbīstama 

telpa

Eksplozīva vide Gāzes baloni Nejonizējoša 
radiācija vai 
starojums

Kaitīga, 
kairinoša viela

Radioaktīva vai 
jonizējoša viela

Kodīga viela

Iekšējais transports Sastatnes Oksidējoša viela Toksiska viela Izliet vai izbērt 
bīstami

Krītoši objekti Bioloģisks risks Uzmanību, 
karsts tvaiks

Trausla virsma Lāzera stars Dziļš ūdens Augsta temperatūra Bīstami, elektrība Degoša viela vai 
ugunsbīstama telpa

Uzmanību, 
pacelta krava

Sazemējums

Jālieto sejas maska

Jālieto 
aizsargkostīms

Jālieto glābšanas 
veste

Smēķēšanas vieta

Jālieto aizsargjosta Jālieto pārejas Jālieto speciālie 
apavi

Jālieto darba apavi Gājēju ceļš Jālieto aizsargcimdi

Rīkojuma uzlīmes

Vispārīga 
rīkojuma zīme

Jālieto 
aizsargķivere

Jālieto dzirdes 
aizsardzības līdzekļi

Jālieto 
aizsargbrilles

Jālieto sejas 
aizsardzības līdzekļi

Jālieto 
respirators

Jālieto 
gāzmaska

Jālieto aizsargķivere 
un sejas 

aizsardzības līdzekļi

Aizlieguma zīmes

NEPIEDEROŠĀM
PERSONĀM

KUSTĪBA AIZLIEGTA.

Nepiederošām 
personām kustība 

aizliegta

Smēķēšana 
un atklāta liesma 

aizliegta

Smēķēt aizliegtsFilmēt aizliegts

Smēķēt aizliegts

Aizliegts

Smēķēt aizliegts

Stop

Nesmēķēt 
10 metrus no ieejas

Ieeja aizliegta Nepiederošām 
personām ieeja 

aizliegta 

Ar skrituļslidām 
ieeja aizliegta

Ieeja ar riteni 
aizliegta

Fotogrāfēt aizliegts Gājēju kustība 
aizliegta

Mobilo tālruni lietot 
aizliegts

Nedzēst ar ūdeni Ieeja ar saldējumu 
aizliegta

Ieeja ar dzīvniekiem 
aizliegta

Nelietot 
ugunsdzēsības 

kāpnes

Nav dzerams Alkoholiskos 
dzērienus nelietot

Nelietot sastatnes Nenovietot kravu Nestāvēt zem 
kravas

Iekšēja transporta 
kustība aizliegta

Nekurināt 
ugunskuru

Neieslēgt Izslēgt auto dzinēju Nepiederošām 
personām kustība 

aizliegta

Smēķēšana un 
atklāta liesma 

aizliegta

Smēķēt aizliegts Nepieskarties Nepiemērotos 
traukos neliet

Nelietot liftu 
ugunsgrēka 
gadījumā

Bīstamu vielu marķējums

Bīstami videi Degoša viela, 
ugunsbīstama telpa 

Eksplozīva viela, 
sprādzienbīstama 

telpa 

Kodīga viela Oksidējoša viela Toksiska viela – 
elpceļi 

Toksiska viela Vispārīga bīstamība 



www.fnserviss.lv48 49
Rīga, Brīvības gatve 204b, LV-1039, Latvija 
Tālr.: 67 556 799 • fakss: 67 556 798 • fnserviss@fnserviss.lv

CITA preCeCI
TA

 p
re

Ce
Drošības un inform

ācijas zīm
esDr

oš
īb

as
 u

n 
in

fo
rm

āc
ija

s 
zī

m
es

Ugunsdrošības zīmes

Automātisko 
un manuālo 

ugunsdrošības sistēmu 
un iekārtu ieslēgšana

Automātisko 
un manuālo 

ugunsdrošības 
sistēmu un iekārtu 

ieslēgšana 

Ugunsdzēsības 
aparāts

Ugunsdzēsības 
iekārtas un līdzekļi

Ugunsdzēsības un 
glābšanas kāpnes

Ugunsdzēsības 
krāns

Ugunsdzēsības 
krāns

Ugunsgrēka gadījumā 
zvanīt 01 vai 112

Ārkārtas gadījumā zvanīt

Ūdens padeve Ugunsdzēsības pārklājs

Trauksmes poga

Ugunsgrēka gadījumā nospiest

Akustiskās trauksmes 
manuālais signāldevējs

Virziens uz 
ugunsdzēsības 

iekārtu un līdzekļu 
atrašanās vietu

Ugunsdzēsības krānu numerācijas

Stacionāro 
ugunsdzēsības 
sistēmu sausais 

cauruļvads

Stacionāro 
ugunsdzēsības 
sistēmu sausais 

cauruļvads

Atklātu un slēgtu 
ūdens tilpņu ūdens 

ņemšanas vieta

Telefons 
ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta 

izsaukšanai

Atbildīgais par gāzes saimniecību

Atbildīgais par elektro saimniecību Atbildīgais par ugunsdrošību

Atbildīgais par darba aizsardzību
Trauksmes poga.

Ugunsgrēka gadījumā
NOSPIEST!

Ugunsdzēsības hidrantu plāksnes

Ūdens ņemšanas 
vieta 

Ūdens tilpņu un 
ūdens ņemšanas 
aku savienojošo 
cauruļvadu 
noslēdzošais 
aizbīdnis (Jānorāda 
ierobežota apjoma 
tilpnes tilpums)

Ūdens 
ugunsdzēsības 
hidrants

Putu šķīduma 
ugunsdzēsības 
hidrants

Apzīmējumi (minimālie zīmes izmēri 200 x 200 mm)
• C vai S – cilpveida vai strupzara ūdensvads (burtu augstums – 20 mm)�
• 9999 – hidranta numurs (ciparu augstums – 20 mm)�
• R vai M – hidranta tips (burtu augstums – 20 mm)�
• 300 – ūdensvada diametrs, mm (ciparu augstums – 30 mm)�
• 10,5 – attālums no zīmes līdz hidrantam, m (ciparu augstums – 30 mm)�
• UH vai PH (burtu augstums – 40 mm)�

Virszemes hidrantiem jāatbilst adaptēto CEn standartu prasībām un jābūt 
signālsarkanā raL-3001 krāsā, kā arī piemērotiem lietošanai Latvijas republikā� 

Evakuācijas un pirmās palīdzības zīmes

Evakuācijas virziensEvakuācijas 
izeja cilvēkiem 

ar kustību 
traucējumiem (K)

Evakuācijas 
izeja cilvēkiem 

ar kustību 
traucējumiem (L)

Evakuācijas 
izeja (L)

Evakuācijas izejas 
virziens

IeejaIzeja Acu skalošanaAtvērt stumjot

Atvērt pagriežot 
pa kreisi

Atvērt pagriežot 
pa labi

Glābšanas 
papildus atslēga

Rezerves izeja
Atvērt sasitot Atvērt stumjotDroša pulcēšanās 

vieta

Pirmās palīdzības 
punkts

Elpošanas līdzekļi Nestuves Pārsiešanas 
līdzekļi

Sanitārā apstrāde Atdzīvināšanas 
līdzekļi

Evakuācijas izeja 
no telpas, kurai 
nav citu izeju

Telefons neatliekamās 
medicīniskās 

palīdzības izsaukšanai

Atvērt virzienā 
uz sevi

Atvērt virzienā 
no sevis

Virziens uz evakuācijas izejām pa kreisi

Virziens uz 
evakuācijas 

Virziens uz evakuācijas izejām pa labi

Virziens uz 
evakuācijas 

Virziens uz evakuācijas izejām pa leju

Virziens uz 
evakuācijas 

izejām 
pa kāpnēm 

Virziens uz evakuācijas izejām 
pa kāpnēm uz augšu (L)

Virziens uz 
evakuācijas 

izejām 

Virziens uz evakuācijas izejām 
pa kāpnēm uz leju (L)

Virziens uz evakuācijas izejām 
pa kāpnēm uz leju (K)

Virziens uz evakuācijas izejām 
pa kāpnēm uz augšu (K)

Evakuācijas 
izeja (K)
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Citas zīmes

Plastikāta plāksnes

Zīme «M» Vatu jaudaLV

Video novērošana + 
informācija

Video novērošana

Zīme «Ziemas 
riepas ar radzēm»

Zīme «Sieviete 
pie stūres»

Mašīnā bērns

Atļauts 
smēķēt

Informācija veikaliem
Smēķēt aizliegts; ieeja ar saldējumu aizliegta; ar skrituļslidām ieeja 

aizliegta; ieeja ar dzīvniekiem aizliegta; ieeja ar riteni aizliegta; 
tiek veikta video novērošana

Atļauts smēķēt WC WC 
kungiem

WC 
dāmām

Uzmanību, nikns sunsUzmanību, nikns saimnieks Grūst VilktReklāmas izdevumus 
pastkastē lūgums nemest

Privātīpašums

(PZ032) 44 x 46

(PZ021) 10 x 30(PZ017) 22 x 32 (PZ018) 22 x 32 

(PZ106) 22 x 32(PZ022) 16 x 42

(PZ013) 10 x 20 

(PZ078) 10 x 30(PZ024) 22 x 32

(PZ016) 22 x 32

Baneri

(BAN4) Būvplakāts 1,15 x 1,80 m
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