
 

 

Redningsmodul R5000 

 
 
R-5000 innredet med sitteplass og oksygen til 8 personer. 
 
Pusteluftmasker type Dräger FPS 7000 med lungeautomat tilkoplet reduksjonsventil og 
flaskebank som består av 8 stk. (50l luftflasker). Dette gir luft til ca 5 timer per person.  
Maskene er lagret over sittebenkene klare til bruk med 2m slanger tilkoplet Cejn 
hurtigkoblinger.  
 
Redningsrommet bygges inn i en stålmodul med utvendig styrke 
for å tåle trykk opptil 0,5bar. Spesialdesignede profiler i vegger for 
å oppnå maks styrke, veggene er testet i vår testbenk og beregnes 
og dokumenteres med sertifikat ved levering.  
For tilkomst til redningsrommet er en spesialprodusert ståldør 
(Norfo BGA-51, størrelse M9xM20) montert, og som er godkjent til 
formålet med opptil 50kPa).  
 
I ende vegg er 1stk. overtrykksventil (Norfo YPM-1) montert som 
hindrer røykgasser i og komme inn i modulen så lenge rommet har 
overtrykk.  
Overtrykksmåler innvendig (Norfo YPM-1) er montert for automatisk avlesning.  
 
Modulene leveres komplett med innredning montert og tilkoplet med lys og varme. 
Utvendig tilkopling for radio/telefon, elektrisk tilkopling 230V/16A og/eller 400V/16A. 
Innvendig montert fordelingstavle. Opplegg for ladning av håndlykter etter behov.  
 



 

 

Gode sittebenker med galvaniserte beslag begge langsider med lite nedfellbart avlastningsbord 
montert på ende vegg.  
 
Modulen kan løftes i topp i ISO fester/evnt med sjakler 
samt løftes med truck i gaffellommer (Opsjon trekkes 
på skinner med innfesting)  
 
Innvendig isolert med brannklasse E60 (Tidligere A60).  
 
Innvendig oppmontert lysarmatur med standard rør og 
LED lys for backup over lengre perioder uten strøm. 12V 
batteri med batterilader tilkoblet kontinuerlig.   
Varmeovn 800W med termostat samt dobbel stikk 
tilpasset innredningen. 
 
Følgende løst utstyr inngår i leveransen og blir montert 
på vegg eller i kasser under benker.  

 Armebåre med ullteppe og trekk. 1 stk. Montert 
på vegg. 

 Øyeskylleflaske 2 stk. Montert på vegg.  
 Førstehjelpsskrin. 1 stk. Montert på vegg.  
 Brannslukningsapparat. 6kg ABE 1 stk. Montert 

på vegg.  
 Spett 1 stk. Montert på vegg.  

 Slegge 1 stk. Montert på vegg.  
 Spjelkeutstyr PVC Hæl-arm-ben-pumpe. 1 stk. Legges i kasse  
 Jekk 10T og 20T 2 stk. Legges i kasse  
 Brannbandasje for ansikt. 1 stk. Legges i kasse  
 Branntepper 3 stk. Legges i kasse  

 
Lengde x Bredde x Høyde = 5000 x 2025 x 2600 mm. 
 

 
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning. 
Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.  
 
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og 
behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.  
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no 
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