
Brandpostpluggar och brandpostlås

Låsbara brandpostpluggar är en produkt som många kommuner valt att satsa på för att öka 
säkerheten i dricksvattennäten.

Tack vara att alla pluggar tillverkas i vår egen verkstad kan vi specialanpassa dessa efter 
varje enskild kommuns speciella önskemål och krav. I samband med valet av pluggtyp och 
säkerhetsnivå ställer vi upp med råd och referenser baserat på de erfarenheter vi samlat på 
oss vid tidigare leveranser av liknande produkter.
Våra brandpostpluggar är tillverkade i high-tech polymer eller aluminium.

Detta är en  produkt som i takt med ökade krav och risker i samhället säljer mer och mer!
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3763
Bajonettplugg eller B-plugg tillverkad 
i high-tech polymer. Speciellt verktyg 
krävs för att öppna.

3764
A-plugg tillverkad i high-tech polymer.
Speciellt verktyg krävs för att öppna.

Kontakta oss för mer information!
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3757
Plugg för Billman-koppling.
Tillverkad i high-tech polymer.

3768
Separat låsarm.
Passar till A eller B-plugg 
med tapp.

3764A
A-plugg tillverkad i high-tech polymer.
Speciellt verktyg krävs för att öppna.
Med backventil.

3765
A-plugg med tapp tillverkad
i komposit och rostfritt.

3765
Plugg i komposit B-plugg med tapp 
tillverkad i high-tech polymer.

3771
A och B-pluggar kan beställas med 
tillägg för magneter.

3751
Plugg i komposit A-plugg med tapp
och kulventil tillverkad i high-tech 
polymer.
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3766
Låsbar plugg A-koppling i 
aluminium.

3767
Låsbar plugg bajonett
i aluminium.

3752
Plugg bajonett
i aluminium.

Kontakta oss för mer information!
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