
 → Stänga gastillförseln vid genomgående bakslag
 → Stoppa och släcka genomgående bakslag
 → Förhindra bakströmning
 → Stänga gastillförseln vid överhettning (95°C)
 → Enkel och effektiv återställningsfunktion

SAFE-GUARD-5 har anslutningsvinkel 30°. Fördelen med detta är att vid anslutning till regulatorer kommer 
bakslagsspärren att sitta parallellt med gasflaskan.

SAFE-GUARD-5 har en färgad hävarm som är infälld i bakslagsspärrens kropp när bakslagspärren är öppen 
och i bruk. Om ett bakslag sker, fälls hävarmen ut och gasflödet stoppas. För att återställa bakslagsspärren så 
trycks hävarmen in igen och gasflödet öppnas. 

SAFE-GUARD-5 är avsedd för montering på gasflaskans regulator eller på uttagsposter i gasförsörjnings-
system.

Bakslagsspärrar skall alltid användas för bränngaser och propan samt rekommenderas för oxygen. Eftersom 
oxygen ökar förbränningshastigheten bör bakslagsspärr även monteras på oxygenregulatorn.

SAFE-GUARD-5 är designad och testad för följande gaser: acetylen, hydrogen, propan, metan, MAP gaser och 
oxygen.

Fem säkerhetsfunktioner
 
 

Anslutningsvinkel 30°

Återställningsfunktion

Bakslagsspärrar

Bakslagsspärr SAFE-GUARD-5.
En viktig säkerhetsprodukt, designad för att skydda svetsaren från genomgående bakslag, 
bakströmning och brand vid svetsning och skärning.

 → Tillbehör – Säkerhet



2/2 → Bakslagsspärr SAFE-GUARD-5.
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Den nya återställningsfunktionen gör att återställning av SAFE-GUARD-5 kan utföras utan att evakuera gas 
från den övriga svetsutrustningen. Funktionen gör bakslagspärren smidig att arbeta med och sparar mycket 
tid för svetsaren.

SAFE-GUARD-5 är designad och  tillverkad efter EN 730-1. Överenstämmer med standard bekräftat av BAM.

Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS 1998:7 I Sverige och motsvarande myndigheter skall 
godkänt bakslagsskydd användas på varje regulator och uttagspost för acetylen.

Bakslagsspärrens spärr- och skyddsfunktioner skall provas var 24:e månad enligt SÄIFS 1998:7. Detta bör 
utföras som externprovning hos auktoriserad verkstad.

Tryckventil

EN 730

Underhåll 
 
 

Bakslagsspärr SAFE-GUARD-5
  
 Gas Inlopp Utlopp AGA no. 
SAFE-GUARD-5  Bränngaser/Propan  ▸” LH ▸” LH 332143
SAFE-GUARD-5  Oxygen  ▸” RH  ▸” RH 332142 
SAFE-GUARD-5  Inloppsanslutning för   
 Air Liquide flaskor  ¼” RH  ▸” RH 332247

Tryckkänslig 
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Flamfilter
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