PRO/pak
Přenosné zařízení na rychlou výrobu pěny
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Kompaktní, přenosné pěnotvorné zařízení na těžkou
a střední pěnu pro připojení na hasičské vozidlo nebo
hydrant.
Vhodný jak pro zdolávání lesních požárů, požárů tuhých
paliv, automobilových a bytových požárů, tak i pro
neutralizaci plynů.
Pracovní tlak od 3 do 40 bar
Průtokové množství:
- 45 l/min při 7 bar
- 100 l/min při 40 bar
Tvorba pěny od 7 min. (3%) do 3 ½ hod. (0,1%)
na jedno naplnění.
Kapacita 10 litrů pěnidla.
Dávkování se 2 možnostmi nastavení:
- od 0,1 do 1% pro požáry třídy A
- od 1,3 do 6% pro požáry třídy B
Vhodný pro všechny pěnidla tříd A a B.
Dávkování pěnidla je uvedeno na uzávěru nádoby.
Rozsah dodávaných hubic v základní sestavě:
- hubice pro plný proud (6 mm)
- hubice pro tvorbu těžké pěny
- hubice pro tvorbu střední pěny
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Kompaktní, přenosné pěnotvorné zařízení
pro tvorbu těžké a střední pěny.
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PRO/pak

Vlastnosti
•

Kompaktní a stabilní:
34,5 x 27,5 x 43 cm.

•

Lehký: 16 kg (naplněný).

•

Regulace množství ovládaná
na rukojeti.

•

Včetně popruhu přes rameno.

•

Zásobník vyrobený z polyetylénu.
PRO/pak s příslušenstvím

Vlastnosti
Model

Katalogové číslo

Spojka

PRO/pak

UM45-NF

D-25

Příslušenství (volitelně)
7,5 m hadice

Hasící kopí

Katalogové číslo: U-HS25

Katalogové číslo: U-PN12

Držák do vozidla

Proudnice na těžkou pěnu

Katalogové číslo: U-B

Katalogové číslo: U-MX12

Jednoduché uvedení do provozu
1.

Naplnit zásobník.

2.

Připojit přívodovou hadici.

3.

Nastavovací kolečko otočit
na požadovanou směs.

Doba zásahu s 10 litry pěnidla
při 7 bar - 45 l/min.

4. Otočit nastavení množství
na rukojeti.

Nastavení množství
Nastavení směsi
Přípojka na vodu
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Pro připojení: otočit
a nasunout

Hubice na plný proud
Hubice na těžkou pěnu
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Hubice na
střední pěnu

DEL UM12

10 litrová nádoba

Údržba

Hasící kopí

Zjednodušená údržba díky vysoké kvalitě zhotovení (robustní tovární výrobek), žádné spotřební
díly jako např. turbínová kolečka. Záruka 5 let.

Výhradní distributor TFT
pro ČR:

EuroFire, spol. s r.o.
Cyrilometodějská 851
766 01 Valašské Klobouky

Tel.: +420 577 320 382
obchod@eurofire.cz
www.eurofire.cz

