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61

Livräddning; Brandväsen

61a

Anordningar för räddning vid eldfara; Brandväsen;
Andningsskydd; Skydd mot kemiska stridsmedel, mekanisk del;
Anordningar för räddning av skendöda

61b

Kemiska skyddsmedel; Kemiska massor för andningsskydd;
Kemiska medel eller förfaranden för eldsläckning

61a

Anordningar för räddning vid eldfara; Brandväsen;
Andningsskydd; Skydd mot kemiska stridsmedel, mekanisk del
(kemisk del 61b; marina livräddningsanordningar 65b-21 – 65b-33);
Anordningar för räddning av skendöda

61a-1

Bärbara eller transporterbara räddningsstegar med fasta ståndare, t.ex. odelade,
hopfällbara eller isärtagbara stegar; Utdragbara, uppresbara eller vridbara stegar;
Hållarkrokar för utdragbara stegar; Skydd mot stjälpning av uppresbara eller
utdragbara stegar; Stegar med hissar eller räddningsstolar (byggnadsstegar 37e-2;
hushållsstegar 34l-23; skeppslejdare 65a2-37; montagevagnar eller revisionsvagnar
för elektriska banor 20k-19)
[-69]
Teleskopiskt utskjutbara räddningsstegar eller räddningsställningar (byggnadsstegar,
byggnadsställningar 37e-6)
Utskjutbara räddningsstegar eller räddningsställningar av nürnbergersaxtyp
(byggnadsstegar, byggnadsställningar 37e-6; lyftanordningar med nürnbergersaxar
35d-6)
Utvecklingsbara räddningsstegar
[-69]
Transporterbara räddningshissar
På byggnader fastsatta räddningsstegar med fasta ståndare, t.ex. stelt fästa,
hopfällbara, sammanskjutbara eller vridbart lagrade stegar; Räddningsstegar som
också har andra ändamål, t.ex. som skyddsgaller för fönster eller som möbler
(trappstegar 77a-13, 77a-27/00 – 77a-29/16; skeppslejdare 65a2-37)
[-69]
På byggnader fastsatta utvecklingsbara räddningsstegar (skeppslejdare 65a2-37) [-69]
På byggnader fastsatta räddningshissar, befordringsanordningar, rutschbanor eller
liknande räddningsanordningar (byggnadshissar 35a-4; byggnadsställningar 37e)

Anordningar för räddning vid eldfara

61a-2
61a-3/01

61a-3/02
61a-3/03
61a-4

61a-5
61a-6

Räddningsanordningar med vilka personer eller laster kan firas ned med linor
eller kedjor (lyftanordningar 35c)
61a-8/01
61a-8/02
61a-8/03
61a-8/04

Bromsbara trummor eller linskivor (hisstrummor 35c-1)
Bromsbara glidanordningar; Glidbromsar
Räddningsgördlar (livbälten 65b-26 – 65b-33)
Anordningar för att fästa personer vid linor

61a-9
61a-10/01
61a-10/50

Räddningsslangar; Rutschdukar; Rutschtänger; Rutschlinor; Språngsegel
Sköldar, brandsegel, skyddsväggar eller liknande skydd mot brandhetta
Andra räddningsanordningar

Eldsläckningsväsen (eldsläckningsanordningar för filmprojektorer 57a-52; för
elektriska strömalstrare 21d1-57; på fartyg 65a2-40, 65a2-41; släckning av
bränder i oljekällors borrhål 5a-40; av gruvbränder 5d-9; larmanordningar för
eldfara 74a-30 – 74a-37; brandskåp 74c-14 – 74c-23;
brandskyddsanordningar för kvarnmaskiner 50b-7; för behållare med
brännbara vätskor 81e-139)
61a-11/01
61a-11/02

Pytsar, hinkar eller andra redskap för att kasta släckningsmedel för hand
Eldsläckare i form av sköra granater
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Eldsläckare med handpump
Skumsläckare med handpump

Handhållna eller transporterbara eldsläckare som sprider flytande eller torra
släckningsmedel med hjälp av tryckgas (gasdrivna sprutor för bekämpande av
skadegörare 45k-4, 45k-7/00 – 45k-21/00)
61a-12/01
61a-12/02
61a-12/03
61a-12/04
61a-12/05
61a-12/06
61a-12/07
61a-12/20

med kemikalier som utvecklar tryckgas
med brandmassa som utvecklar tryckgas (brandmassans beskaffenhet 78d)
med släckningsmedel som ständigt står under gastryck
med förrådsbehållare för tryckgas
med gas som släckningsmedel, t.ex. kolsyresnösläckare
med avskjutbart släckningsmedel; Pistoler, gevär eller kanoner för eldsläckning
Handhållna skumsläckare; Transporterbara skumsläckare
Eldsläckare i allmänhet med tryckgasdrift

61a-13

Anordningar för inblandning av eldsläckande kemikalier i släckningsvatten (vid
anordningar för skumsläckning 61a-21/01; eldsläckande kemikalier, kemiska
eldsläckningsförfaranden 61b)

Stationära, icke-automatiska anläggningar för släckning av eld (släckning med
skum 61a-15/11, 61a-16/02, 61a-21/00 – 61a-21/21)
61a-14/01
61a-14/02
61a-14/03

med släckning med vätska
med släckning med gas, t.ex. kolsyresnö
med släckning med pulver (släckningspulver 61b)

61a-15/01

Brandsprutor med motordriven pump (pumpar 59a, 59b; drivning av pumpar med hjälp
av fordonsmotorer 63c-4/01; fordon 63a, 63c)
Eldsläckningsredskap anordnade på fordon
Hasplar eller ställ för brandslangar; Slangkärror (för bevattningsanordningar eller
trädgårdsslangar 45f-24, 81c-27)
Anordningar för rengöring eller torkning av slangar
Slanghållare; Slangbroar; Slangklämmor; Andra anordningar för brandslangar (för
bevattningsanordningar eller trädgårdsslangar 45f-24, 81c-27; brandslangar,
slangkopplingar 47f; brandposter 85d-12)
Sprutor med motordrivna pumpar för släckning med skum
Strålrör för eldsläckning (för trädgårdsslangar eller springbrunnar 45f-25, 85g-2,
85g-3)
Strålrör eller begjutningsrör för skumsläckare
Strålrör för snöformiga släckningsmedel, t.ex. snörör för kolsyresnösläckare
Hållare för strålrör
Andra sprutanordningar för eldsläckning
Automatiska anordningar för eldsläckning (för byggnader 61a-18/01 – 61a-18/04; för
behållare med brännbara vätskor 61a-21/20, 61a-21/21; brandlarm 74a-30 – 74a-37;
brandskåp 74c-14 – 74c-23)
Eldsläckningsanordningar för motorfordon eller flygplan (elektrisk eller pneumatisk
utrustning för flygmaskiner 62c-15/01; eldsläckningsanordningar som inverkar på eller
påverkas av motorfordons konstruktion 63c-87)

61a-15/02
61a-15/03
61a-15/04
61a-15/05

61a-15/11
61a-16/01
61a-16/02
61a-16/03
61a-16/04
61a-16/10
61a-17/01

61a-17/02

Automatiska anläggningar med sprinklers för släckning av eld i byggnader
(brandlarm 74a-30 – 74a-37)
61a-18/01
61a-18/02
61a-18/03
61a-18/04

med rörnät som i beredskapstillstånd är fyllt med släckningsvätska
med rörnät som i beredskapstillstånd är fyllt med tryckluft eller tryckgas
med rörnät som i beredskapstillstånd står i förbindelse med den omgivande luften
Sprinklers (strilar för bevattningsdon 45f-23, 45f-25/00)

61a-21/01

Förfaranden eller anordningar för alstring av kemiskt skum för eldsläckning (för bad
30f-9; för flotation 1c; för byggnadsändamål 80a, 80b)
Förfaranden eller anordningar för alstring av fysikaliskt skum för eldsläckning

61a-21/02
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Anordningar för släckning av eld i behållare med brännbara vätskor (med hjälp av
skum 61a-21/21; brandskyddsanordningar för sådana behållare 81e-139)
Anordningar för släckning av eld i behållare med brännbara vätskor med hjälp av
skum
Andra anordningar för eldsläckningsändamål

Andningsskydd mot skadliga beståndsdelar i inandningsluften, t.ex.
giftgas, ånga, dimma, rök eller damm; Andningsapparater för hög höjd;
Tillförsel av syre till hermetiskt slutna rum; Anordningar för ventilation
av gasskyddsrum; Anordningar för skydd mot kemiska stridsmedel;
Anordningar för räddning av skendöda (andningsanordningar för sjukvård,
apparater för återupplivning 30k-12 – 30k-14; andningsanordningar för dykare
65b-10; gasindikatorer e.d. 42l-4)
61a-29/01
61a-29/02
61a-29/03
61a-29/04
61a-29/05
61a-29/06
61a-29/07
61a-29/08
61a-29/09
61a-29/10

61a-29/11

61a-29/12

61a-29/13

61a-29/14

61a-29/15
61a-29/20
61a-29/21

61a-29/22

61a-29/30
61a-29/35
61a-29/40

Andningsapparater för syrgas
Andningsfilter
Andningsskydd med andningssäck eller slang
Andningsapparater för hög höjd
Delar till andningsskydd eller andningsapparater för hög höjd, t.ex. ventiler, kopplingar
eller bärställ
Anordningar för tillförsel av syre till hermetiskt slutna rum (elektrisk eller pneumatisk
utrustning för flygmaskiner 62c-15/01; ventilation eller lufttillförsel för fartyg 65a2-38)
Speciella anordningar för ventilation av gasskyddsrum (ventilation av rum i allmänhet
36d)
Anläggningar för gasskydd med separata andningsskydd
Behållare för gasskydd med anordningar för tillförsel av syre eller för ventilation, t.ex.
för spädbarn eller sjuka (gasskyddsklädsel, gasskyddshöljen 61a-29/12)
Ansiktsmasker eller ögonskydd mot gas (framställning av masker av ovulkaniserad
kautschukmassa 39a-10, 39a-11, 39a6-7/00; skyddsmasker för läkare eller svetsare
30d-27/02; ögonskydd i allmänhet 30d-27/01)
Huvor eller hjälmar för andningsskydd eller för andningsapparater för hög höjd
(framställning av huvor ur ovulkaniserad kautschukmassa 39a-10, 39a-11, 39a6-7/00;
skyddshuvor för flygare 3b-7, 41c-1/06; för bilister 41c-2, 41c-1/06)
Skyddsklädsel eller skyddshöljen mot kemiska stridsmedel (sammansättning av
materialet i skyddshöljen 61b-1/01; överdragskläder 3b-7, 3b-13/00, skottsäkra
skyddskläder 72g-1/01; dykardräkter 65b-8 – 65b-10; flytvästar e.d. 65b-27 – 65b-32)
Delar till andningsmasker, andningshuvor eller andningshjälmar, t.ex. fönster,
fästband, ventiler, talanordningar eller signalanordningar (material i fönster eller andra
genomskinliga delar 61b-1/01; glasögonglas 30d-27/01, 42h-26 – 42h-31)
Munstycken, näsfilter eller näsklämmor för andningsskydd eller andningsapparater för
hög höjd (munstycken eller näsklämmor för sjukvård 30k-12 – 30k-14, för
blåsinstrument 51c-24/02)
Tryckregleranordningar för flygdräkter eller tryckkabiner i luftfartyg
Anordningar för att vid andningsskydd binda koldioxid (sammansättning av kemiska
massor för andningsskydd 61b-1/02)
Anordningar för andningsskydd med ämnen som binder koldioxid och utvecklar syre
(framställning av sådana ämnen 12i-16, 12i-15/00; sammansättning av kemiska
massor för andningsskydd 61b-1/02)
Anordningar för att vid andningsskydd alstra syre ur kemiska massor (förfaranden
61b-1/02, 12i-14, 12i-13/02; framställning av ämnen 12i-16, 12i-15/00;
sammansättning av kemiska massor för andningsskydd 61b-1/02; anordningar med
ämnen som binder koldioxid och utvecklar syre 61a-29/21)
Filter för andningsskydd eller gasskyddsrum (sammansättning av filtermassor
61b-1/02; gasfilter i allmänhet 12e-2, 12e-3, 26d-1/20)
Anordningar för förvaring av andningsskydd eller andningsapparater för hög höjd
Förfaranden eller anordningar för provning av andningsskydd eller andningsapparater
för hög höjd (tätningsprovare i allmänhet 42k-30 – 42k-31)
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Anordningar för oskadliggörande eller hindrande av angrepp av kemiska stridsmedel,
utom andningsskydd (förfarande eller kemiska medel 61b-1/03; gastäta dörrar,
fönster, fönsterluckor 37d)
Anordningar för räddning av skendöda
Andningsanordningar för personer inneslutna av ras

61b

Kemiska skyddsmedel, t.ex. mot gifter eller kemiska stridsmedel;
Kemiska massor för andningsskyddsredskap; Kemiska medel eller
förfaranden för eldsläckning (mekanisk del 61a)

61b-1/01

Sammansättning av materialet i skyddshöljen mot kemiska stridsmedel;
Sammansättning av materialet i genomskinliga delar av andningsmasker,
andningshuvar eller andningshjälmar
Sammansättning av kemiska massor för andningsskydd (framställning av
syreavgivande föreningar, allmänt 12i-16, 12i-15/00; förfaranden för alstring av syre ur
kemikalier, allmänt 12i-14, 12i-13/02)
Förfaranden eller kemiska medel för oskadliggörande av stridsämnen eller giftämnen
(anordningar 45f-10, 45f-15/00; 61a, 62c-20/02, 65a2-72, 72g-7/04)
Kemiska medel eller förfaranden för eldsläckning (mekaniska 61a-11/01 – 61a-22)

61b-1/02

61b-1/03
61b-2

