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Auktoriserad återförsäljare för:

 SKYSKOL AB

Vi erbjuder även finansieringslösningar via vår samarbetspartner Wasa Kredit. 

Kontakta oss gärna för en produktdemonstration!

Släcksimulatorer

Miljövänlig scenarioträning
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“Denna utrustning har gett oss möjligheten att på ett enkelt sätt utbilda personal 
på deras egen arbetsplats. Vi kan genomföra den praktiska delen inomhus och 
detta är en stor vinst i arbetet med att stärka personalens handlingsberedskap 
på den egna arbetsplatsen. Utrustningen ger oss möjlighet att låta många testa 
handbrandsläckare när vi har aktiviteter på stan eller på mässor mm. Detta var inte 
möjligt tidigare. Arbetsmiljön för personalen har förbättrats oerhört. Vi kan snabbt 
iordningställa utrustningen och personalen utsätts inte för giftig brandrök.”  

Christian Carlsson
Brandmästare
Räddningstjänsten Falköping - Tidaholm

BullsEye V2 Attack
Mått [cm] 66 x 72,5 x 12 70 x 55 x 15
Vikt [kg] 14,5 16 (utan hållare)
Vikt hållare [kg] - 15 kg tom / 

180 kg vattenfylld
Material (ramen) Rostfritt stål Rostfritt stål
Kan användas inom- och utomhus ü ü

Rekommenderas för intern & 
kombinerad extern träning

ü

Rekommenderas för extern träning 
med handbrandsläckare

ü

Kan simulera inbyggda scenarion ü

Simulerade brandklasser A, B, C, och elbrand A, B, C och elbrand
Svårighetsgrader 0-10 0-10
Trådlös IR-fjärrkontroll ü ü

Kompatibla släckare:
Vattensläckare (låg tryck) ü ü

Vattenslang (med högt vattentryck) ü

Träningssläckare 
(laser & IR med ljudeffekter) ü ü

Smarta Släckare 
(kan fyllas på med vatten & tryckluft) ü ü

Laserstrålrör ü ü

Tillbehör:
Rökmaskin Vico ü ü

Rökmaskin Etna (med tillbehör) ü ü

Hållare som kan fyllas med vatten ü

Vägg- och takfäste ü

Ipad fjärrkontroll inklusive programvara för sty-
rning av scenarion och utvärdering/certifiering 
av träningsdeltagare

ü

Industriell vattentät WIFI-fjärrkontroll ü

Släcksimulatorer - Produktöversikt



Smarta släcksimulatorer   för inom- och utomhusbruk SKYSKOL AB
I vårt sortiment ingår produkter för alla behov - Vi 
bygger även kundanpassade system

Flexibla, genomtänkta lösningar ger dig säkra och 
omväxlande övningsscenarion och låg ägandekostnad - 
Det lönar sig att satsa på Skyskols produkter!

Skyskols Smarta Släckare och 
Träningssläckare besparar dyra 
påfyllningar av pulver/skum

Skyskol ger dig professionell rådgivning och 
kundsupport under hela produktens livslängd. Vi tar 
också hand om reparationer - helt utan krångel! 

Modulära system ger möjligheten att köpa till enheter 
och funktioner  i efterhand - köp till efter behov 

Kontakta våra säljare för mer information och för en 
demonstration

Attack
Här med vattenfylld hållare

Kan släckas med vatten (även hög tryck), 
Träningssläckare, Smarta  Släckare och laserstrålrör

Flera inbyggda Attack-enheter
Koppla ihop enheter via  den inbyggda trådlösa modulen

Fästen för vägg- och takmontering finns som tillbehör

Bullseye V2
Kan släckas med vattenslang,  Träningssläckare, 

Smarta Släckare och laserstrålrörRekommenderas för intern och 
kombinerad extern träning 

Inga inbyggda simulationsscenarion

En extra kraftfull vattentät skärm 
skyddar LED-panelen

LED-panelen visar realistisk, dynamisk och interaktiv eld

Flera sensorer på panelen registrerar vatten från vattenslang 
eller träningssläckare, eller laser- och IR-ljus från våra Smarta 
Släckare eller laserstrålrör

Lågorna & ljudeffekterna varieras beroende på vart 
släckaren riktas, den inställda brandklassen, svårighets-
graden och använt släckare 
 
Inställningar görs via fjärrkontrollen och visas på panelen

Koppla ihop trådlöst med Skyskols rökmaskiner för en 
otrolig realistisk träning

Bullseye V2 Ipad-fjärrkontroll
Tillåter en snabb sammling 

av träningsdeltagare och deras prestanda
Automatisk generering av träningscertifikat

Rekommenderas för extern träning med handbrandsläckare

Inbyggda simulationsscenarion

En kraftfull vattentät skärm skyddar LED-panelen

LED-panelen visar realistisk, dynamisk och interaktiv eld

Flera sensorer på panelen registrerar vatten från antingen 
vattenslang, alternativt träningssläckare, eller laser- och 
IR-ljus från  våra Smarta Släckare 

Lågorna varieras beroende på vart släckaren riktas, den 
inställda brandklassen, svårighetsgraden och använt släckare 
 
Inställningar görs via fjärrkontrollen eller på Ipad-
fjärrkontrollen (tillbehör) och visas även på LED-panelen

Lägg till en dimension till träningen genom att koppla ihop 
trådlöst med Skyskols rökmaskiner

Träningssläckare (2,5 / 5 / 5 kg CO2) & (2,5 / 5 kg Pulver)
Torra lasersläckare som passar till Attack och Bullseye

Ljudeffekter integrerade i släckaren
Vidare finns laserstrålrör

Smart Släckare 7x och 5x
Passar till Attack och Bullseye

Sprutar vatten som en riktig släckare 
Kan själv laddas om med vatten & tryckluft

Räcker till 7, respektive 5 användningar per laddning

Rökmaskin Vico
Rekommenderas till BullsEye V2

Kan styras trådlöst via Attack /Bullseye V2

Rökmaskin Etna
Kan styras trådlöst via Attack /Bullseye V2-enheten 

(med WIFI-väskan som tillbehör)

Attack Bullseye V2

Övning med Bullseye och Vico
Lämpar sig utmärkt för träning i kontorsmiljö, 

industrilokaler och laboratorier där träning med 
riktig eld och vatten inte kommer i fråga


