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DOKUMENTACJA
PRN produkuje sprzęt do gaszenia pożarów w zakresie systemów pianowych oraz wysokiej klasy
wodnych systemów natryskowych.
Pełną informację o naszych produktach można znaleźć w następujących katalogach.
ZAKRES PRODUKTÓW
DYSZE DLA ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH
ATOMIZERY POWIETRZNO - WODNE
PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE & ARMATURA MONTAŻOWA
SYSTEMY MYCIA ZBIORINKÓW
DYSZE DO ZAKŁADÓW PAPIERNICZYCH
WYPARNE DYSZE CHŁODZĄCE
DYSZE HUTNICZE
DYSZE SUCHEGO ROZPYLANIA
SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Ponieważ nasze produkty są ciągle uaktualniane, aby zapewnić ich zgodność z najnowszą technologią, nasza dokumentacja
techniczna jest często zmieniana i wysyłana na adresy wymienione w naszych zbiorach danych.
Państwa adres zostanie dodany do listy po otrzymaniu wypełnionej tabeli ze strony 49.

UWAGA
Nasze produkty są stale unowocześniane, a ich parametry są wciąż sprawdzane. Niestety powoduje to, że nie jesteśmy w stanie
natychmiast poinformować naszych Klientów o każdej dokonanej modyfikacji w naszych produktach. Dlatego też dane i specyfikacje
zamieszczone w niniejszym katalogu powinny być rozumiane tylko jako informacje bazowe i nie stanowią zobowiązania naszej firmy.
Jeżeli życzą sobie Państwo, aby jedna lub kilka cech produktów opisanych w niniejszym katalogu była ściśle zgodna z opisem, prosimy
o żądanie otrzymania od nas pisemnego potwierdzenia przed wysyłką do Państwa przedmiotu zamówienia.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszym katalogu jak dane produktu, kody produktu, rysunki, zdjęcia, stanowią wyłączną własność
Flowtech Srl. Wykorzystanie reprodukcji bez pisemnego zezwolenia jest surowo zakazane.
Wszystkie wymiary zostały podane w milimetrach (mm)
Wszystkie gwinty zostaną wykonane zgodnie z Normami ISO 228
(Normy Równoważne BS 2779 – DIN 259 – UNI 338).
Skróty zastosowane w tekście i w tabelach zostały zestawione na stronie 49.
Wszystkie wymienione znaki handlowe są rozumiane jako własność ich właścicieli.
Nasze Warunki Gwarancji zostały przedstawione na stronie 49.
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PNR rozpoczął swoją działalność w roku 1968 jako producent elementów dla
systemów przeciwpożarowych. Następnie rozszerzył swoją ofertę o linię
przemysłowych dyszy rozpylających.
Oba typy produktów były rozwijane przez niemal czterdzieści lat pracy tak,
że dziś PRN jest jednym z liderów tego sektora przemysłu w Europie.
Niniejszy katalog przedstawia naszą ofertę w zakresie
Pianowych Systemów Przeciwpożarowych / Gaszenia Pożarów,
które uczyniły naszą firmę szeroko uznawaną w branży.
Nasz Firmowy System Jakości spełnia wymagania normy
ISO 9001 od roku 1998.
KODY MATERIAŁÓW PNR
Wiele pozycji w niniejszym katalogu może być wykonanych z różnych materiałów.
W związku z tym zostały one oznaczone znakiem „XX” w pozycji kodu materiału.
Składając zamówienie należy zastąpić podwójny znak X odpowiednim symbolem
wyjaśnionym w tabeli poniżej. Lista ta przedstawia najpopularniejsze materiały.
Pełna lista materiałów jest dostępna na życzenie jako lista kodu 3BZ A01.
Stal niskowęglowa
Stal szybkotnąca
Stal ocynkowana
Stal niklowana
AISI 303 stal nierdzewna
AISI 304 stal nierdzewna
AISI 304 L stal nierdzewna
AISI 316 stal nierdzewna
AISI 316 L stal nierdzewna
AISI 431 stal nierdzewna
AISI 309 stal nierdzewna
AISI 416 stal nierdzewna,
Polichlorek winylu, PVC
Polipropylen, PP
Poliamid, PA
Polipropylen, talk
Polipropylen, włókno szklane
Polietylen HD, HDPE
Fluorek poliwinylidenu, PVDF
EPDM
Politetrafluoretylen , PTFE

PTFE, włókno szklane 25%
Viton
Syntetyk, NBR
Hypalon
Odlew żeliwny
Tytan
Monel 400
Incolloy 825
Hastelloy
ABS
EPDM 40 Shore
Mosiądz
Mosiądz chromowany
Miedź
Brąz
Mosiądz, Delta
Brąz morski
Mosiądz, niklowany
Mosiądz ENP *
Aluminium
Aluminium, ENP

*ENP Niklowanie nieelektryczne
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GENERATORY PIANY BEZPOŚREDNIEGO SPRZĘŻENIA

URW
System dozowania piany URW na zasadzie
bezpośredniego sprzężenia oferuje najbardziej
elastyczną i niezawodną metodę zabezpieczania
przeciwpożarowego obiektów przemysłowych o
dużym zagrożeniu pożarowym. Szczególnie tam, gdzie
wymagany jest znaczny zapas piany oraz zmienna jej
wydajność.
System został zaprojektowany specjalnie w celu
wyeliminowania znanych wad zbiorników
przeponowych, z których typowe to:
• Ograniczona autonomia: jeżeli podczas pożaru
koncentrat pianotwórczy się skończy, wówczas
powstaje konieczność napełnienia zbiornika w bardzo
trudnych warunkach.
• Ograniczona dokładność mieszania, która możliwa
jest w ograniczonym zakresie, typowo 1:5.
• Zawodna dokładność, gdy ciśnienie wody spadnie
poniżej 65% wartości nominalnej.
• Wysoka cena w połączeniu ze skomplikowaną
konserwacją, w szczególności wówczas, gdy duże
zbiorniki przeponowe są umieszczone wewnątrz
pomieszczenia i konieczna jest wymiana przepony.
System URW w uproszczeniu składa się z dwóch
pomp bezpośrednio sprzężonych pojedynczym wałem.
Większa pompa pracuje jako silnik i napędza mniejszą,
która zasysa i wtryskuje koncentrat.
Stałe sprzężenie między dwoma pompami zapewnia
prawidłową proporcję dozowania piany przy
dowolnych wartościach jej wypływu.

Ta unikalna cecha gwarantuje uzyskanie wyraźnej
przewagi systemu URW. Jeden system obsługujący
np. 10 wodomiotaczy posiada taką samą wydajność,
niezależnie od ilości uruchomionych odbiorników
piany.
Żaden inny dostępny system na rynku nie oferuje
takiej ilości zalet, które zostały przedstawione
poniżej:
• Napełnianie zbiornika koncentratu piany jest
możliwe bez ograniczeń w dowolnym czasie z
dowolnego dostępnego źródła, np. z pojazdów lub
nawet z beczki
• W przypadku, gdy napełnienie zbiornika jest
konieczne podczas pożaru, odpowiedzialny za to
personel jest w mniejszym stopniu narażony na
niebezpieczeństwo.
• System URW zapewnia precyzyjne wymieszanie
roztworu piany, nawet przy znikomym na nią
zapotrzebowaniu
• System URW jest bardziej wydajny oraz bardziej
ekonomiczny dla dużych instalacji, gdzie umożliwia
on scentralizowane magazynowanie koncentratu
piany, wymagając mniejszej ilości oraz kubatury
zbiorników magazynowych, dzięki czemu jest dużo
bardziej użyteczny, niż kilka mniejszych i
rozproszonych zbiorników przeponowych.
• Systemy URW pracują w sposób zadowalający przy
różnych wartościach ciśnienia wody bez obniżenia
wydajności w przypadku spadku ciśnienia wody.
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POMPA DOZUJĄCA
Regulowane Dozowanie
Mieszalniki bezpośredniego sprzężenia URW są zazwyczaj dostarczane ze stałą niezmienną proporcją mieszania.
Mogą być również dostarczane z mechanicznie regulowanym zadajnikiem, umożliwiającym
nastawienie proporcji na 3% lub 6%. Umożliwia to większą elastyczność systemu, ponieważ w różnych
okolicznościach można stosować dowolny typ koncentratu pianowego.
Na końcu strony zamieszczono dane odnośnie tworzenia kodu.
Prawa patentowe
System dozowania piany z silnikiem hydraulicznym/pompą Minosse
został opatentowany na wszystkich głównych rynkach świata.
Materiały
Korpus
Elementy wewnętrzne
Wirniki

G4
T55
B51

Żeliwo ciągliwe
Brąz okrętowy
AISI 431 stal nierdzewna

FS

Tworzenie kodu
Tworzenie kodu pozwala na określenie wszystkich wymaganych cech charakterystycznych w celu uniknięcia pomyłek.
URW 0901 G4 B X
B

B = kołnierze, DIN ND 16
N = kołnierze, ANSI 150

X

3 = porcja 3 %
6 = porcja 6 %
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GRUPY ZBIORNIKÓW PRZEPONOWYCH
Strona 5

DOZOWNIKI RÓWNOPRĘŻNE
Strona 8

DOZOWNIKI Z MIERZONYM CIŚNIENIEM
Strona 9

LINIOWE DOZOWNIKI STRUMIENIOWE
Strona 10

www.pnr-nozzles.com

POJEDYNCZE ZBIORNIKI PRZEPONOWE
Zbiorniki przeponowe pracują bez konieczności zewnętrznego zasilania. Koncentrat piany jest magazynowany w gumowym worku
(przeponie), umieszczonym wewnątrz zbiornika. Ciśnienie wody zasilającej powoduje wtryskiwanie koncentratu do wyjścia głównej linii
wody na skutek spadku ciśnienia wytwarzanego przez zwężkę Venturiego.
Korpus zbiornika jest zabezpieczony antykorozyjnie podkładem epoksydowym z nakładaną na niego podwójną warstwą farby
poliuretanowej.
Na życzenie klienta spawy na zbiorniku mogą zostać wykonane zgodnie ze standardami ASME.
Materiały
Zbiornik i rury
Membrana przepony
Zawory sterujące

A1
E83
T1

Stal węglowa
Hypalon - Neopren
Mosiądz
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PODWÓJNE ZBIORNIKI PRZEPONOWE
Zbiorniki przeponowe pracują bez konieczności zewnętrznego zasilania. Koncentrat piany jest magazynowany w gumowym worku
(przeponie), umieszczonym wewnątrz zbiornika. Ciśnienie wody zasilającej powoduje wtryskiwanie koncentratu do wyjścia głównej linii
wody na skutek spadku ciśnienia wytwarzanego przez zwężkę Venturiego.
Korpus zbiornika jest zabezpieczony antykorozyjnie podkładem epoksydowym z nakładaną na niego podwójną warstwą
farby poliuretanowej.
Na życzenie klienta spawy na zbiorniku mogą zostać wykonane zgodnie ze standardami ASME.
Materiały
Zbiornik i rury
Membrana przepony
Zawory sterujące

A1
E83
T1

Stal węglowa
Hypalon - Neopren
Mosiądz
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ZBIORNIKI POZIOME
Zbiorniki przeponowe pracują bez konieczności zewnętrznego zasilania. Koncentrat piany jest magazynowany w gumowym worku
(przeponie), umieszczonym wewnątrz zbiornika. Ciśnienie wody zasilającej powoduje wtryskiwanie koncentratu do wyjścia głównej linii
wody na skutek spadku ciśnienia wytwarzanego przez zwężkę Venturiego.
Korpus zbiornika jest zabezpieczony antykorozyjnie podkładem epoksydowym z nakładaną na niego podwójną warstwą
farby poliuretanowej.
Na życzenie klienta spawy na zbiorniku mogą zostać wykonane zgodnie ze standardami ASME.
Materiały
Zbiornik i rury
Membrana przepony
Zawory sterujące

A1
E83
T1

Stal węglowa
Hypalon - Neopren
Mosiądz
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DOZOWNIKI RÓWNOPRĘŻNE
URD
Do wtryskiwania koncentratu piany do strumienia wody niezbędna
jest oddzielna pompa.
Dozowniki równoprężne URD automatycznie regulują właściwą ilość
koncentratu niezbędną do wyprodukowania odpowiedniego składu
roztworu piany. Odpowiada za to wewnętrzny regulacyjny zawór
membranowy, który pracuje w sposób ciągły odpowiednio do stężenia
koncentratu piany oraz ciśnienia wody.
Dla zapewnienia prawidłowego działania, ciśnienie koncentratu piany
musi być co najmniej 1 bar wyższe, niż ciśnienie wody.
Dozowniki te mogą być dostarczane albo z kołnierzami DIN, albo
ANSI, zgodnie z zamówieniem.
Na końcu strony zamieszczono instrukcję odnośnie tworzenia kodów
zamówienia.
Materiały
Dolny korpus
Stal miękka
A1
B31 AISI 316 L stal nierdzewna
Dysza Venturiego
B31 AISI 316 L stal nierdzewna
Brąz
T5
Zawór regulacyjny
B31 AISI 316 L stal nierdzewna
REGULOWANA PROCENTOWA WARTOŚĆ DOZOWANIA
Proporcje dozowania można zmienić za pomocą zaworu kulowego ze
specjalnie zaprojektowaną szczeliną, zainstalowanego pomiędzy
dwoma korpusami dozownika. Zawór pozwala na liniową zmianę
przepływu koncentratu, w zależności od kąta jego otwarcia.
Umożliwia to dozownikowi pracę z koncentratami piany
wymagającymi różnych proporcji mieszania.

Certyfikat Zatwierdzenia Typu RINA
jest dostarczany na życzenie.

FPE-78-702-CS-1

Kody zamówienia
W celu precyzyjnej identyfikacji produktu należy uzupełnić kod zamówienia następującymi danymi.
URD 0125 G1 X Y Z
X typ kołnierza
Y proporcje mieszania
Z opcje

A = kołnierze DIN
3=3%
R = z regulowaną proporcją

B = kołnierze ANSI
6=6%
- = stałe proporcje

www.pnr-nozzles.com

DOZOWNIKI CIŚNIENIOWE
URM
Do wtryskiwania koncentratu piany do strumienia wody używana
jest oddzielna pompa.
Dozowniki ciśnieniowe URM kompensują zmiany ciśnienia wody
za pomocą kompensatora mieszkowego.
Ciśnienie koncentratu piany musi być co najmniej o 1 bar wyższe, niż
ciśnienie wody.
Filtr (wkład wykonany ze stali nierdzewnej) zabezpiecza linię wlotową
koncentratu.
Dozowniki mogą posiadać nastawę proporcji mieszania 3% lub 6%.

Materiały
Korpus
Rurka wtryskowa
Kompensator mieszkowy

T1
A8
B3

Mosiądz
Stal ocynkowana
AISI 316 stal nierdzewna

Identyfikacja produktu
Powyższe kody identyfikują dozowniki o nastawie
proporcji mieszania 3%.
Aby utworzyć kod właściwy dla wartości nastawy 6%,
należy zamienić na cyfrę 6 ostatnią cyfrę numeru kodu.
Przykład:
URM 4203 T51 Prędkość wypływu 2000 l/min z proporcją mieszania 3%
URM 4206 T51 Prędkość wypływu 2000 l/min z proporcją mieszania 6%
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LINIOWE DOZOWNIKI STRUMIENIOWE (VENTURI)
URF
Liniowe dozowniki strumieniowe są włączane w linię zasilającą wody
do wytwornicy piany. Działają zasysając koncentrat piany ze zbiornika
przy ciśnieniu otoczenia wykorzystując podciśnienie wytwarzane
wewnątrz dyszy Venturiego.
Typowym zastosowaniem są przenośne lance pianowe lub niewielkie
systemy stałe.
Aby uzyskać odpowiednią wydajność konieczne jest, aby nominalna
przepustowość mieszalnika Venturiego była równa sumie wydajności
urządzeń odbiorczych systemu (lance, prądownice lub wodomiotacze)
przy nominalnym ciśnieniu wlotowym wynoszącym 7 bar.
Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony, można spodziewać się
poważnych zakłóceń w pracy.
URF są dostarczane w komplecie z rurą ze wzmacnianego PCV do
wlotu koncentratu.
Materiały
Korpus
Rura zewnętrzna
Venturi wewn.

T5
A8
V1

Brąz
Stal ocynkowana
Aluminium

Identyfikacja produktu
Wyżej wymienione kody identyfikują dozowniki o nastawie
procentowej proporcji mieszania 3%.
Aby utworzyć kod właściwy dla wartości nastawy 6%, należy zamienić
na cyfrę 6 ostatnią cyfrę numeru kodu.
Przykłady:
URF L403 T51

Prędkość wypływu 1000 l/min przy
ciśnieniu 7 bar z proporcją mieszania 3%

URF L406 T51

Prędkość wypływu 1000 l/min przy
ciśnieniu 7 bar z proporcją mieszania 6%

URF R406 T51

Prędkość wypływu 1000 l/min przy
ciśnieniu 7 bar z regulowana proporcją
mieszania

Regulowana wartość procentowa dozowania
Liniowe dozowniki strumieniowe URF mogą być wyposażone
w regulowane urządzenie dozujące.
W takim przypadku dozownik będzie nastawiony na maksymalną
wartość 6%
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PRĄDOWNICE O NISKIM STOPNIU ROZPRĘŻANIA
URB
Prądownice URB wytwarzają pianę poprzez mieszanie
roztworu piany z powietrzem, zasysanym przez zawory boczne.
Występują one w wielu rozmiarach, o wydajnościach do 800
l/min roztworu piany oraz stopniu rozprężania ok. 1:6.
Wlot jest wyposażony w gwint wewnętrzny (BSP), do którego
można zamocować wszystkie standardowe złączki pożarnicze
(UNI, STORZ, BSS, NH).

Materiały
Korpus
Dysza

B2 AISI 304 stal nierdzewna
T1 Mosiądz

PRĄDOWNICE O ŚREDNIM STOPNIU ROZPRĘŻANIA
URG
Prądownice URG wytwarzają pianę poprzez mieszanie roztworu
piany z powietrzem, zasysanym przez zawory boczne.
Występują one w wielu rozmiarach, o wydajnościach do 800
l/min roztworu piany oraz stopniu rozprężania ok. 1:75.
Lance te powinny być zasilane 3% koncentratem piany
syntetycznej.
Wlot jest wyposażony w gwint wewnętrzny (BSP), do którego
można zamocować wszystkie standardowe złączki pożarnicze
(UNI, STORZ, BSS, NH).

Materiały
Korpus
Dysza
Siatka wewnętrzna

B2
T1
B3

AISI 304 stal nierdzewna
Mosiądz
AISI 316 stal nierdzewna
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PRĄDOWNICE O ŚREDNIM STOPNIU ROZPRĘŻANIA

URG-F
Prądownice URG-F mają podobny wygląd, jak modele URG i mogą być
używane zarówno jako urządzenia przenośne, oraz jako część systemów
stacjonarnych.
Są one dostarczane z kołnierzem wlotowym DIN, a na życzenie z różnymi
kołnierzami standardowymi lub innymi standardowymi złączami
pożarniczymi.
Materiały
Korpus
Dysza
Siatka wewnętrzna

B2 AISI 304 stal nierdzewna
T1 Mosiądz
B3 AISI 316 stal nierdzewna

Rozmiary złączy
Prądownice typu FM są dostarczane z różnymi typami złączy, zgodnie z
poniższą tabelą.
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WYTWORNICE STATYCZNE
URH
Generatory piany o dużym stopniu rozprężenia URH zostały zaprojektowane
do stacjonarnego zabezpieczenia dużych magazynów lub zamkniętych
pomieszczeń, gdzie w krótkim czasie musi zostać wytworzona znaczna ilość
piany.
Wewnątrz cylindrycznego korpusu roztwór piany jest rozpylany z dużą
prędkością przez wysokowydajne dysze, po czym uderza w wylotowy stożek
wykonany z perforowanej blachy.
Połączone działanie zasysanego powietrza i środka pianotwórczego, na skutek
efektu Venturiego oraz uderzenia w stożek wylotowy z perforowanej blachy,
umożliwia wytworzenie piany o wysokiej jakości przy współczynniku
rozprężenia 1:700.
Są one dostarczane z zewnętrznym gwintem wlotowym lub na życzenie ze
złączem kołnierzowym.
Materiały
Pancerz korpusu
Kolektor zasilający
Dysze

B2
B3
T1

AISI 304 stal nierdzewna
AISI 316 stal nierdzewna
Mosiądz

Model URH 3400 B2 został przetestowany z wynikiem
pozytywnym przez CNPP zgodnie z normą APSAD R12,
aneks 3.
Współczynnik rozprężenia
Poniższe wykresy przedstawiają współczynnik rozprężenia jako funkcję
ciśnienia i prędkości wypływu roztworu piany
Czynnik spieniający użyty w testach to Sabo-Plurex-N (3%), temperatura
otoczenia 20°C, brak wiatru
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WYTWORNICE WENTYLATOROWE
URJ
Wytwornice piany o dużym stopniu rozprężenia URJ zostały zaprojektowane jako
stacjonarne zabezpieczenie dużych magazynów lub zamkniętych pomieszczeń,
gdzie w krótkim czasie musi zostać wytworzona znaczna ilość piany.
Wentylator napędzany dyszami wtryskującymi roztwór pianotwórczy dostarcza
dodatkową ilość powietrza w celu wytworzenia gotowej piany na wylocie
wykonanym z perforowanej blachy ze stali nierdzewnej.
Umożliwia to wypełnienie pianą dużych kubatur pomieszczeń
Wytwornice umożliwiają uzyskanie współczynnika rozprężenia
1:700.
Materiały
Korpus
Rura zasilająca
Dysze
Łożysko wentylatora
Wałek wentylatora
Łopatki wentylatora

B2
B3
T1
T5
V1
D6

AISI 304 stal nierdzewna
AISI 316 stal nierdzewna
Mosiądz
Brąz
Aluminium
Polipropylen

Instrukcja obsługi urządzenia
Generatory URJ są dostarczane w komplecie z instrukcją instalacji, serwisowania
oraz listą części zamiennych
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DYSZE PIANOWE O ŚREDNIM STOPNIU ROZPRĘŻANIA
RH
Dysze pianowe o średnim stopniu rozprężania RH pracują na
zasadzie efektu Venturiego.
Strumień roztworu pianotwórczego jest wtryskiwany z dużą prędkością
w kierunku siatki wylotowej, zasysając do wnętrza korpusu powietrze
i wytwarzając pianę przy współczynniku rozprężania wynoszącym
ok. 1:20.
Wysoka skuteczność dysz czyni je bardzo efektywnymi
w zastosowaniach krytycznych, jak np. obszary załadunku samochodów
ciężarowych w przemyśle rafineryjnym.
Materiały
Korpus
Siatka

T1
B2
B2

Odlew mosiężny (3/4")
AISI 304 stal nierdzewna
AISI 304 stal nierdzewna

RL
Dysze pianowe o średnim stopniu rozprężania RL są wyposażone
w podwójną siatkę po stronie wylotowej co umożliwia osiągnięcie
wyższego współczynnika rozprężania aż do 1:70. Dzięki temu są one
szczególnie przydatne w zastosowaniach stacjonarnych, takich jak
stacje pomp w przemyśle rafineryjnym.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej sprawia, że są one odpowiednie
do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń bez ryzyka uszkodzeń
spowodowanych przez korozję.

15
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DYSZE PIANOWE O NISKIM STOPNIU ROZPRĘŻENIA
RFV
Dysze pianowe o niskim stopniu rozprężenia RFV składają się z
korpusu i deflektora zaprojektowanego w celu optymalnego podawania
piany. Strumień roztworu piany jest rozdrabniany powietrzem
zasysanym do wnętrza mosiężnego korpusu, a następnie jest podawany
przez deflektor pod kątem 95°.
Typowy współczynnik rozprężania piany wynosi 1:7.

Materiały
Korpus
Tarcza uderzeniowa

T52
B2

Mosiądz Delta
AISI 304 stal nierdzewna

Kod modelu pionowego
Dysze pianowe o niskim stopniu rozprężenia RFV są dostępne również jako dysze „kolumnowe”.
W celu zamówienia, do kodu dyszy należy dodać na końcu literę „U” dla określenia modelu kolumnowego.
Model dyszy kolumnowej US 80 posiada kod RFV 2620 T52U.
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KOMORY PIANOWE
USB-B/C
Komory pianowe USB-B/C zostały zaprojektowane dla
stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej dachów
zbiorników. Są to stacjonarne urządzenia do wyrzucania piany,
uniemożliwiające zasysanie powietrza. Wewnętrzna kalibrowana
membrana szklana zabezpiecza przed przedostawaniem się na
zewnątrz oparów ze zbiornika. Komory pianowe są dostępne ze
stacjonarną wytwornicą piany o niskim stopniu rozprężania, lub
bez wytwornicy.

Materiały
Korpus
Kołnierze
Membrana

A1
A11
E21

Stal węglowa
Stal ASTM 105
Szkło

Kod typu kołnierza
Komory pianowe i wytwornice piany są
dostarczane z kołnierzami ANSI. Inne standardy
są dostępne na zamówienie. Kody umieszczone
w tabeli reprezentują kołnierze ANSI.
Zamawiając kołnierze DIN / UNI należy
zamienić końcową literę B na literę A.
kołnierze ANSI kołnierze DIN
Przykład:
USB 020 A1B
USB B020 A1A

kołnierze ANSI
kołnierze DIN

WYTWORNICE PIANY O NISKIM STOPNIU ROZPRĘŻENIA
USB-A
Stacjonarne wytwornice piany o niskim stopniu rozprężania
USB-A zostały zaprojektowane do połączenia z komorami
pianowymi USB-B.
Część energii cieczy jest wykorzystywana do zassania powietrza
do strumienia. Powstająca od tego punktu turbulencja tworzy
stabilną pianę, która może być kierowana na źródło zagrożenia.

Przykład:
USB A020 A1 B kołnierze ANSI
USB A020 A1A kołnierze DIN
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ZALEWACZE PIANY
USB-D
Zalewacze piany USB-D są to stacjonarne urządzenia do zalewania
piany, nie zasysające powietrza. Zostały one zaprojektowane z
wylotem o przekroju kwadratowym w celu osiągnięcia jak najlepszej
dystrybucji piany na dachu zbiornika.
Dostępne sa modele z kołnierzami lub do wspawania.
Materiały
Korpus

A1 Stal węglowa

Połączenia kołnierzowe

Połączenia spawane

ZALEWACZE PIANY O PODWÓJNYM STRUMIENIU
USB-E
Zalewacze piany USB-E są to stacjonarne urządzenia do zalewania
piany, nie zasysające powietrza.
Ich sprawdzona konstrukcja, charakteryzująca się podwójnym wylotem
dla optymalnej dystrybucji piany, została zaprojektowana w celu
lepszej penetracji uszczelki brzegowej przez pianę.
Zalewacze są produkowane standardowo z kołnierzami ANSI. Inne
wykonania dostępne są na zamówienie.
Materiały
Korpus
Kołnierze

T52
A1

Mosiądz Delta
Stal Węglowa
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ZAWORY TESTOWE SYSTEMU
USB-F
Zawory testowe USB-F są przeznaczone do montażu w instalacji
podawania piany prowadzącej do zbiornika na dachu,
bezpośrednio przed wytwornicą piany, w celu ułatwienia procedur
testowych.
Zawór można ustawić w taki sposób, aby zmieniał on kierunek
wypływu piany podczas testowania systemu i zapobiegał wlewaniu
piany do zbiornika.
Materiały
Korpus
Kołnierze

T1
A1

Mosiądz
Stal Węglowa

Kod typu kołnierza
Komory pianowe i wytwornice piany są dostarczane
standardowo z kołnierzami ANSI. Inne wykonania dostępne
są na zamówienie
Przedstawione kody reprezentują kołnierze ANSI. Przy
zamawianiu kołnierzy DIN / UNI należy zamienić końcową
literę B na literę A.
Przykład:
USB F080 A1A
USB F080 A1B

kołnierze ANSI
kołnierze DIN

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA
Rysunki zamieszczone na tej stronie przedstawiają odpowiednią
lokalizację zaworów testowych dla zbiorników ze stałymi
dachami (zalewacz piany wewnątrz) oraz zbiorników z pływającą
pokrywą (zalewacz piany na zewnątrz).
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STEROWANE DŹWIGNIĄ RĘCZNĄ
URA-A
Wodomiotacze URA-A sterowane dźwignią ręczna charakteryzują się
mocną i precyzyjną konstrukcją ze smarowanym łożyskiem kulowym
na przegubie obrotowym. Gładkie wykończenie powierzchni
wewnętrznej minimalizuje straty powstające na skutek tarcia i
turbulencji, co gwarantuje lepszą wydajność. Wodomiotacze mogą być
wyposażone w szereg dysz / działek do wody i/lub piany. Części
wykonane ze stali węglowej są malowane farbą epoksydową, koloru
czerwonego RAL 3000.
Materiały
Korpus
Przeguby obrotowe
Kołnierz
Specyfikacja
Ciśnienie projektowane
Ciśnienie robocze
Kąt obrotu
Wykresy wydajności

A1
B3
A1
B3
A1

Stal Węglowa
AISI 316 Stal nierdzewna
Stal Węglowa
AISI 316 Stal nierdzewna
Stal Węglowa

16 bar
12 bar
360 ˚ bez ograniczeń
Patrz strona 25

Wykonanie ze stali nierdzewnej
Na życzenie dostarczamy wodomiotacze wykonane w całości z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Dostarczamy również dane techniczne
i karty charakterystyki.

Kod produktu
Końcowa litera "x" w podanym powyżej kodzie identyfikuje standard kołnierza, i powinna zostać ona
zastąpiona symbolem
A
dla kołnierzy DIN
B
kołnierzy ANSI
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STEROWANE POKRĘTŁAMI
URA-B/C
Wodomiotacze URA-B/C sterowane pokrętłem obsługiwanym
jedną ręką oraz sterowane oburącz charakteryzują się mocną i
precyzyjną konstrukcją ze smarowanymi łożyskami kulkowymi na
przegubach obrotowych. Gładkie wykończenie powierzchni
wewnętrznej minimalizuje straty powstające na skutek tarcia i
turbulencji, co gwarantuje lepszą wydajność.
Typ "B" posiada pojedyncze pokrętło obsługiwane jedną ręką i
służące do uzyskania ruchu pionowego. Typ “C” posiada dwa
pokrętła służące do uzyskania ruchu pionowego oraz obrotów w
poziomie.
Wodomiotacze mogą być wyposażone w szereg dysz / działek
do wody i/lub piany i są przeznaczone do instalacji
stacjonarnych, półstacjonarnych oraz do montażu na
pojazdach.
Części wykonane ze stali węglowej są malowane farbą
epoksydową, koloru czerwonego RAL 3000.
Materiały
Korpus
Przeguby obrotowe
Kołnierz
Specyfikacja
Ciśnienie projektowane
Ciśnienie robocze
Kąt obrotu
Wykresy wydajności

A1
B3
A1
B3
A1

Stal Węglowa
AISI 316 Stal nierdzewna
Stal Węglowa
AISI 316 Stal nierdzewna
Stal Węglowa

16 bar
12 bar
360 ˚ bez ograniczeń
Patrz strona 25

Kod produktu
Końcowa litera "x" w podanym powyżej kodzie identyfikuje standard kołnierza, i powinna zostać ona zastąpiona symbolem
A
dla
kołnierzy DIN
B
kołnierzy ANSI
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OBSŁUGIWANE DŹWIGNIĄ RĘCZNĄ / SAMOOSCYLUJĄCE
URA-D/E
Wodomiotacze samooscylujące URA-D/E charakteryzują się mocną i
precyzyjną konstrukcją ze smarowanymi łożyskami kulkowymi na
przegubach obrotowych. Gładkie wykończenie powierzchni
wewnętrznej minimalizuje straty powstające na skutek tarcia i
turbulencji, co gwarantuje lepszą wydajność.
Podnoszenie wodomiotacza jest realizowane za pośrednictwem dźwigni
ręcznej, z blokadą pozycji.
Obydwa modele mogą wykonywać ruch oscylujący w płaszczyźnie
poziomej dzięki turbince hydraulicznej, w zakresie nastawionego
kąta.
Urządzenie typu "E" posiada dodatkowy przegub, umożliwiający
obsługę manualną w przypadku awarii turbinki.
Wodomiotacze mogą być wyposażone w szereg dysz / działek do
wody i/lub piany i są przeznaczone do instalacji stacjonarnych,
półstacjonarnych oraz do montażu na pojazdach.
Części wykonane ze stali węglowej są malowane farbą
epoksydową, koloru czerwonego RAL 3000.

Materiały
Korpus
Przeguby obrotowe
Kołnierz
Specyfikacja
Ciśnienie projektowane
Ciśnienie robocze
Kąt obrotu
Obrót
Prędkość
Wydajność
Wykresy wydajności

A1
B3
A1
B3
A1

Stal Węglowa
AISI 316 Stal nierdzewna
Stal Węglowa
AISI 316 Stal nierdzewna
Stal Węglowa

16 bar
12 bar
360 ˚ bez ograniczeń
od 15 ˚ do 360 ˚
4 ˚ na sekundę ( ciśnienie wody 7 bar)
40 l/min (ciśnienie wody 7 bar)
Patrz strona 25

Kod produktu
Końcowa litera "x" w podanym powyżej kodzie identyfikuje standard kołnierza, i powinna zostać ona
zastąpiona symbolem
A
dla
kołnierzy DIN
B
kołnierzy ANSI
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OBSŁUGIWANE POKRĘTŁAMI / SAMOOSCYLUJĄCE
URA- F/G
Wodomiotacze samooscylujące URA-F/G charakteryzują się
mocną i precyzyjną konstrukcją ze smarowanymi łożyskami
kulkowymi na przegubach obrotowych Gładkie wykończenie
powierzchni wewnętrznej minimalizuje straty powstające na
skutek tarcia i turbulencji, co gwarantuje lepszą wydajność.
Podnoszenie wodomiotacza jest realizowane za pomocą pokrętła
działającego poprzez przekładnie.
Obydwa modele mogą wykonywać ruch oscylujący w
płaszczyźnie poziomej dzięki turbince hydraulicznej, w
zakresie nastawionego kąta. Urządzenie typu "G" posiada
dodatkowy przegub, umożliwiający obsługę manualną w
przypadku awarii turbinki.
Wodomiotacze mogą być wyposażone w szereg dysz / działek
do wody i/lub piany i są przeznaczone do instalacji
stacjonarnych, półstacjonarnych oraz do montażu na
pojazdach.
Części wykonane ze stali węglowej są malowane farbą
epoksydową, koloru czerwonego RAL 3000.
Materiały
Korpus
Przeguby obrotowe
Kołnierz
Specyfikacja
Ciśnienie projektowane
Ciśnienie robocze
Kąt obrotu
Obrót
Prędkość
Wydajność
Wykresy wydajności

A1
B3
A1
B3
A1

Stal Węglowa
AISI 316 Stal nierdzewna
Stal Węglowa
AISI 316 Stal nierdzewna
Stal Węglowa

16 bar
12 bar
360 ˚ bez ograniczeń
od 15 ˚ do 360 ˚
4 ˚ na sekundę ( ciśnienie wody 7 bar)
40 l/min (ciśnienie wody 7 bar)
Patrz strona 25

Kod produktu
Końcowa litera "x" w podanym powyżej kodzie identyfikuje standard kołnierza, i powinna zostać ona
zastąpiona symbolem
A
dla
kołnierzy DIN
B
kołnierzy ANSI
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ZDALNIE STEROWANE
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URA- M/N
Zdalnie sterowane wodomiotacze z silnikiem hydraulicznym URAM/N charakteryzują się mocną i precyzyjną konstrukcją ze
smarowanymi łożyskami kulkowymi na przegubach obrotowych.
Gładkie wykończenie powierzchni wewnętrznej minimalizuje straty
powstające na skutek tarcia i turbulencji, co gwarantuje lepszą
wydajność.
Oba modele posiadają możliwość obrotu w pionie i w poziomie przy
wykorzystaniu silników hydraulicznych.
Typ "N" posiada dodatkowe pokrętło, bez możliwości blokady,
umożliwiające operatorowi ręczne sterowanie wodomiotacza w
przypadku uszkodzenia systemu hydraulicznego.
Wodomiotacze mogą być wyposażone w szereg dysz / działek do
wody i/lub piany i są przeznaczone do instalacji stacjonarnych,
półstacjonarnych lub mogą być montowane na pojazdach. Części
wykonane ze stali węglowej są malowane farbą epoksydową koloru
czerwonego RAL 3000.

Materiały
Korpus
Przeguby obrotowe
Kołnierz
Specyfikacja
Ciśnienie projektowane
Ciśnienie robocze
Kąt obrotu w poziomie
Prędkość
Ciśnienie hydrauliczne
Wykresy wydajności

A1
B3
A1
B3
A1

Stal Węglowa
AISI 316 Stal nierdzewna
Stal Węglowa
AISI 316 Stal nierdzewna
Stal Węglowa

16 bar
12 bar
340 ˚ max
24 ˚ na sekundę
od 30 do 150 bar
Patrz strona 25

Kod produktu
Końcowa litera "x" w podanym powyżej kodzie identyfikuje standard kołnierza, i powinna zostać
ona zastąpiona symbolem
A
dla
kołnierzy DIN
B
kołnierzy ANSI
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WYKRESY WYDAJNOŚCI
STRATY POPRZEZ TARCIE
Poniższy diagram przedstawia straty na skutek tarcia w funkcji
wartości wypływu w l/min dla każdego rozmiaru korpusu
wodomiotacza, dla typowych wydajności.
Wartości strat na skutek tarcia przedstawiają aktualny spadek
ciśnienia pomiędzy kołnierzem wlotowym i odcinkiem
wylotowym wodomiotacza.

SIŁA ODRZUTU
Wykres przedstawia aktualną siłę odrzutu w kg na wylocie
wodomiotacza w funkcji wartości prędkości przepływu.

25
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DYSZE WODNE
URQ-A
Regulowane dysze rozpylania wody URQ-A służą do podawania dużych ilości
wody, w formie od prostego strumienia do stożka.
Stożek może być regulowany w zakresie do 80°.
Na charakterystyce wydajności przedstawiono zależność zasięgu, wypływu i
ciśnienia.

Materiał
Korpus

B3

AISI 316 stal nierdzewna
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DYSZE ROZPYLANIA WODY / PIANY
URQ-B
Regulowane dysze rozpylania wody / roztworu piany URQ-B służą do
podawania dużych ilości wody, w formie od prostego strumienia do stożka.
Wtryskują one samodzielnie koncentrat piany o regulowanym stężeniu do 6%
do strumienia wody poprzez zwężkę Venturiego podłączoną do spiralnej
rurki syfonowej z PCV.
Strumień stożkowy może być regulowany w zakresie do 80°
Na charakterystyce wydajności przedstawiono zależność zasięgu, wypływu
i ciśnienia.
Wydajność nominalna podana w tabelach dotyczy strumienia prostego.
Materiał
Korpus

T1

Mosiądz
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DZIAŁKA PIANOWE
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URN-A
Działka pianowe URN-A są zasilane roztworem piany i mogą
pracować pod ciśnieniem do 12 bar.
Poniższa tabela odnosi się do ciśnienia 7 bar.
Standardowa konstrukcja posiada wlot z gwintem zewnętrznym BSP.

Materiały
Korpus
Dysza

B2
V1

AISI 304 stal nierdzewna
Aluminium

DZIAŁKA MIOTACZY PIANY
URN-B
Działka miotaczy piany URN-B są przystosowane szczególnie do
miotaczy piany. Są one zasilane wodą i mogą pracować pod ciśnieniem do
12 bar. Wtryskują one samodzielnie koncentrat piany o regulowanym
stężeniu do 6% do strumienia wody poprzez zwężkę Venturiego
podłączoną do spiralnej rurki syfonowej z PCV. Poniższa tabela odnosi się
do ciśnienia 7 bar. Standardowa konstrukcja posiada wlot z gwintem
zewnętrznym BSP.
Materiały
Korpus
Dysza

B2
V1

AISI 304 stal nierdzewna
Aluminium
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Z ZASOBNIKIEM KONCENTRATU
Na zamówienie dostępne są specjalne konstrukcje
wodomiotaczy na wózku.
Konstrukcje te są wykonywane zgodnie ze specyfikacją klienta
i mogą się charakteryzować dużą ilością opcji.
Z uwagi na nasze doświadczenie, każda konstrukcja jest
wyjątkowo wytrzymała i stabilna zarówno podczas holowania
jak i podczas pracy.
Malowanie zgodnie ze specyfikacją.

ZE SKRZYNIĄ WĘŻA
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LANCE O ŚREDNIM STOPNIU ROZPRĘŻENIA

UWAGA:
Podany ciężar nie obejmuje zbiornika czynnika pianotwórczego

LANCA O NISKIM STOPNIU ROZPRĘŻENIA

UWAGA:
Podany ciężar nie obejmuje zbiornika czynnika pianotwórczego

Materiały
Wózek
Oś jezdna
Hak holowniczy, skrzynie i
uchwyty
Złącza wody
Malowanie
Ogumienie
Maksymalna prędkość

Stal węglowa
Stal nierdzewna
Stal węglowa
Mosiądz
Na zamówienie
Odporne na przebicie
10 km/h
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Dysze hydrauliczne

Dysze rozpylające wodę przedstawione w niniejszym katalogu, obejmują najczęściej używane typy dysz dla zastosowań pożarniczych.
Pełny zakres produktów, jeden z największych na świecie, może zagwarantować profesjonalne rozwiązanie każdego problemu
wymagającego precyzyjnego rozpylania wody oraz zastosowania najróżniejszych materiałów do produkcji dysz.
Prosimy o kontakt z jednym z naszych biur. Służymy pomocą w rozwiązaniu problemów dotyczących rozpylania wody.
Patrz też dysze mgły wodnej na stronie 46.
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DYSZE PEŁNEGO STOŻKA
AO
Dysze typu AO zostały zaprojektowane do wytwarzania strumienia
wody o kształcie pełnego stożka. Zapewniają one bardzo równomierną
dystrybucję strumienia dzięki specjalne naciętej łopatce w komorze
zawirowującej.
Dostępna paleta kątów stożka strumienia wody (45°, 60°, 90° i 120°)
pozwala zaspokoić wszelkie wymagania.

Materiały

B3
T1

AISI 316 stal nierdzewna
Mosiądz
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DYSZE PŁASKIEGO STOŻKA
KOW-A/B
Dysze typu KO wytwarzają płaski, rozpylony strumień wody o bardzo szerokim kącie rozpylania, dzięki czemu
oferują możliwość zastosowania w wielu systemach.
Okrągły otwór wylotowy i brak łopatek wewnętrznych powodują odporność na zatkanie oraz dużą
niezawodność.
Dysze typu KOW-A posiadają kąt odchylenia 15° i są przystosowane do chłodzenia płaszcza zbiornika, podczas
gdy dysze KOW-B nie posiadają odchylenia i są przystosowane do wytwarzania kurtyn wodnych.

Materiały

B3
T1

AISI 316 stal nierdzewna
Mosiądz

Kod produktu
Wszystkie dysze pełnego stożka są oferowane z gwintem walcowym BSP.
Gwint trapezowy BSPT jest stosowany w dyszach rozpylania płaskiego, bez filtra wlotowego.
W tabeli kodów należy dodać następujące końcówki określające różne opcje
SN gwint NPT, brak filtra
FB gwint BSP/BSPT, filtr miedziany
FN gwint NPT, filtr miedziany
GB gwint BSP/BSPT, filtr ze stali nierdzewnej
GN gwint NPT, filtr ze stali nierdzewnej
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TRYSKACZE OTWARTE
ROY
Dysze tryskaczowe typu RO wytwarzają strumień w kształcie pełnego stożka o bardzo szerokim
kącie rozpylania, w związku z czym mogą służyć do chłodzenia i / lub gaszenia pożarów na
dużych powierzchniach.
Standardowo tryskacze są dostępne z kątem rozpylania 130°. Na zamówienie dostępne są
również inne wartości kąta rozpylania.
Materiały

B3
T1
T8
T81

AISI 316 stal nierdzewna
Mosiądz
Mosiądz niklowany
Mosiądz niklowany bezprądowo

Kod produktu
Wszystkie dysze pełnego stożka są oferowane z gwintem walcowym BSP.
Gwint trapezowy BSPT jest stosowany w dyszach rozpylania płaskiego, bez filtra wlotowego.
W tabeli kodów należy dodać następujące końcówki określające różne opcje.
SN gwint NPT, brak filtra
FB gwint BSP/BSPT, filtr miedziany
FN gwint NPT, filtr miedziany
GB gwint BSP/BSPT, filtr ze stali nierdzewnej
GN gwint NPT, filtr ze stali nierdzewnej
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DYSZE SPIRALNE
E
Kształt ten szybko zyskał popularność, ponieważ dysze spiralne mogą wytwarzać
strumień podobny do strumienia pełnego stożka, jednakże nie posiadają wewnętrznej
łopatki, w związku z czym zmniejsza się prawdopodobieństwo ich zatkania (większa
niezawodność). Dodatkowo, dysze spiralne zachowują praktycznie niezmieniony kąt
rozpylania nawet przy bardzo małym ciśnieniu i wymagają przyłączy o mniejszych
średnicach w porównaniu z klasycznymi dyszami pełnego stożka.

Materiały

B3
T1

AISI 316L stal nierdzewna
Mosiądz

DYSZE O DUŻEJ ŚREDNICY PRZELOTOWEJ
W celu dodatkowego zwiększenia odporności na zatkanie, dysze o dużej
średnicy przelotowej wyposażone są w spiralę o takiej samej średnicy, jak
średnica wlotu.
Ten typ dyszy jest dostępny w wersji wykonanej z mosiądzu. Prosimy o kontakt
z naszymi biurami w celu uzyskania informacji o wersjach ze stali nierdzewnej.
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DYSZE GRZYBKOWE
URC
Dysze typu URC zostały zaprojektowane do chłodzenia pokryw dużych
zbiorników, w których magazynowane są produkty pochodne
węglowodorów.
Wzmocniona konstrukcja zawiera złącze kołnierzowe (ANSI) i
obejmuje szeroki zakres wymagań. Inne wielkości na zamówienie.
Materiały
Korpus
Dzwon

A1
B3

Stal węglowa
AISI 316 stal nierdzewna

Na zamówienie produkujemy dysze
wg. wymagań klienta oraz do zastosowań
specjalnych.
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OSŁONY CIEPŁOCHRONNE
URV M150 V1
Osłona wodna URV służy do wytwarzania kurtyny wodnej umożliwiającej
strażakowi pracę w pobliżu ognia bez narażenia go na bezpośrednie
promieniowanie cieplne płomieni.
Standardowo wyposażone są w gwint zewnętrzny 1 1/2’’ BSP. Na zamówienie
mogą być wyposażone w kołnierze lub szybkozłączki, zgodnie ze standardami
pożarniczymi. Tabela przedstawia wartości wydajności w litrach na minutę oraz
wymiary kurtyny wodnej w metrach, dla różnych wartości ciśnienia wody
zasilającej.
Materiały

V1

Aluminium
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PRĄDOWNICE WODNE
URR
Prądownica wodna URR wytwarza strumień wodny pod
ciśnieniem, który może być regulowany w sposób ciągły. Zakres
regulacji zawiera się od silnego, prostego strumienia wody, do
okrągłej kurtyny wodnej o kącie 160°i średnicy 11 metrów.
Należy zwrócić uwagę na zmiany wydajności w przypadku tych
dwóch krańcowych warunków pracy.
Prądownica wyposażona jest w mocne pierścienie gumowe na
obwodzie, bezpośrednio za otworem, których zadaniem jest
ochrona przed uszkodzeniami.
Materiały

T1

Mosiądz

LANCE WIELOSTRUMIENIOWE
URS
Lance te umożliwiają ciągłe przełączanie pomiędzy trzema
różnymi strumieniami – zamknięty, prosty strumień, regulowane
rozpylenie o kształcie pełnego stożka.
Dwa większe modele mogą być dostarczane w komplecie
opcjonalnie z kurtyną wodą, w celu zabezpieczenia strażaka
przed bezpośrednim narażeniem na promieniowanie cieplne
otwartego płomienia.

Materiał
Korpus
Kołnierz zewnętrzny

V1
P6

Aluminium
ABS

Kolumna RU tabeli przedstawia wielkość szybkozłącza UNI
oferowanego w wielu rozmiarach. Lance mogą być oferowane z
różnymi złączami.
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Specyfikacja
Wyloty
Kołnierz
Lakier

Ciężar

UNI 810 - 75
UNI PN 16
Elektrostatyczna powłoka epoksydowa,
(termoutwardzalna żywica fluorowęglowa)
kolor czerwony RAL 3000 lub opcjonalnie
zgodnie ze specyfikacją
Wszystkie poszczególne części oddzielnie
malowane przed montażem.
KM - 3
24 kg
KM - 3/2V
26 kg

Ciśnienie próbne
Ciśnienie próbne otwarte, 25 bar
Ciśn. próbne zamknięte 25 bar
Ciśnienie robocze
16 bar
UWAGA:
Prosimy o kontakt odnośnie szczegółowej listy komponentów i dodatkowej
literatury technicznej. Podane informacje odnoszą się do produktów
oferowanych na rynku włoskim. Możemy Państwu przedstawić ofertę według
indywidualnej specyfikacji oraz ze złączami odpowiadającymi dowolnej
normie.
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Specyfikacja
Wyloty
Kołnierz
Lakier

Ciężar

Ciśnienie próbne
Ciśnienie próbne otwarte
Ciśn. próbne zamknięte
Ciśnienie robocze

UNI 810 - 75
UNI PN 16
Elektrostatyczna powłoka epoksydowa,
(termoutwardzalna żywica fluorowęglowa)
kolor czerwony RAL 3000 lub opcjonalnie
zgodnie ze specyfikacją
Wszystkie poszczególne części oddzielnie
malowane
KM - 3
24 kg
KM - 3/2V
26 kg

25 bar
25 bar
16 bar

UWAGA:
Prosimy o kontakt odnośnie szczegółowej listy komponentów i literatury
technicznej. Podane informacje odnoszą się do produktów oferowanych na
rynku włoskim. Możemy Państwu przedstawić ofertę według indywidualnej
specyfikacji oraz ze złączami odpowiadającymi dowol nej normie.
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KORPUS SPAWANY
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USX
Hydranty USX są hydrantami o spawanej konstrukcji stalowej,
zabezpieczonej przed wpływem warunków atmosferycznych za pomocą
powłoki lakierniczej o wysokiej jakości.
Standardy wylotów bocznych oraz typy kołnierzy podstawy są oferowane
indywidualnie dla każdego klienta.
Na życzenie mogą one być wyposażone w górny wodomiotacz z blokadą
pozycji poziomej.
Poniższe tabele należy rozumieć tylko jako informację ogólną, stanowiącą
odniesienie do produktów oferowanych na rynku włoskim.

KOMPLET Z WODOMIOTACZEM
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SZAFKA STALOWA
USY
Stalowe szafki hydrantowe służą do przechowywania giętkich
węży o różnych rozmiarach zgodnie z poniższą tabelą, w
komplecie z prądownicą.
Drzwi posiadają szybę szklaną oraz zamek..
Solidna konstrukcja wykonana jest z blachy stalowej 12/10 mm,
pokrytej farbą poliuretanową w kolorze czerwonym RAL 3000.
Wszystkie szafki są wyposażone w płaskie elementy kotwiące.

SZAFKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
Szafki posiadają takie same specyfikacje, jak model stalowy
opisany powyżej, lecz zostały wykonane z włókna szklanego dla
zastosowań, gdzie mogłyby być narażone na działanie warunków
atmosferycznych.
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JEDNOWARSTWOWE
Syntetyczny wąż pożarniczy typu A wykonany z tkaniny poliestrowej o wysokiej
wytrzymałości. Tkanina ta została wykonana z wykorzystaniem najnowszej
technologii na specjalnie zaprojektowanych maszynach.
Poliestrowa osłona połączona jest wewnątrz z wodoszczelną wykładziną z gumy
syntetycznej EPDM, której gładka powierzchnia redukuje do minimum spadek
ciśnienia wody.
Wąż pożarniczy dobrej jakości, o wysokiej odporności na zużycie i starzenie.
Specyfikacja (Syntetyk A)
Materiał węża
Wyłożenie węża
Wytrzymałość (DIN 53530)
Odporność na zużycie (DIN 14811)
Zakres temperatur (RINA)
Długość do

Poliester o dużej wytrzym.
Guma syntetyczna EPDM
25 daN/ 2,5 cm
> 200
- 30 / + 200 ˚C
200 m

Testy
Ciśnienie znamionowe (NORME)

25 bar

DWUWARSTWOWE
Syntetyczny wąż pożarniczy typu B wykonany z tkaniny poliestrowej o wysokiej
wytrzymałości. Tkanina ta została wykonana z wykorzystaniem najnowszej
technologii na specjalnie zaprojektowanych maszynach.
Poliestrowa osłona połączona jest wewnątrz z wodoszczelną wykładziną z gumy
syntetycznej EPDM, której gładka powierzchnia redukuje do minimum spadek
ciśnienia wody.
Dodatkowo, zewnętrzne czerwone wyłożenie poliuretanowe służy zwiększeniu
odporności na pochodne węglowodorów, niektóre produkty chemiczne oraz
zwiększa mechaniczną odporność na zużycie.
Produkt szczególnie polecany do rafinerii i zakładów petrochemicznych.
Specyfikacje (Syntetyk B)
Materiał węża
Wyłożenie zewnętrzne
Wyłożenie zewnętrzne
Wytrzymałość (DIN 53530)
Odporność na zużycie (DIN 14811)
Zakres temperatur (RINA)
Długość do

Poliester o dużej wytrzymałości
Guma syntetyczna EPDM
NR/SBR odporne na ozon
25 daN / 2,5 cm
> 200
- 30 / + 200 ˚C
60 m (dłuższe na życzenie)

Testy
Ciśnienie znamionowe (NORME)

25 bar
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UŻEBROWANE ZEWNĘTRZNIE
Syntetyczny wąż pożarniczy typu C produkowany przy użyciu dwóch różnych
rodzajów gumy.
Wewnętrzna czarna guma jest odporna na produkty chemiczne, łącznie z
pochodnymi węglowodorów. Natomiast zewnętrzna czerwona guma
charakteryzuje się dużą odpornością na kwasy, zasady, pochodne
węglowodorów i ścieki, a poza tym posiada dużą odporność na starzenie.
Użebrowanie zewnętrzne chroni wąż przed przebiciem lub rozerwaniem
podczas jego ciągnięcia po podłożu.
Wąż charakteryzuje się dużą elastycznością oraz wysoką wytrzymałością przy
korzystnej masie.
Specyfikacja (Syntetyk C)
Materiał węża
Wyłożenie wewnętrzne
Wytrzymałość (DIN 53530)
Odporność na zużycie (DIN 14811)
Zakres temperatur (RINA)
Długość do

Poliester o dużej wytrzymałości
Guma syntetyczna EPDM
25 daN / 2,5 cm
> 200
- 30 / + 200 ˚C
200 m

Testy
Ciśnienie znamionowe(NORME)

25 bar

O ZWIĘKSZONEJ ELASTYCZNOŚCI
Syntetyczny wąż pożarniczy typu K wykonany z tkaniny poliestrowej
o wysokiej wytrzymałości. Tkanina ta została wykonana z wykorzystaniem
najnowszej technologii na specjalnie zaprojektowanych maszynach.
Poliestrowa osłona połączona jest wewnątrz z wodoszczelną wykładziną z
gumy syntetycznej NR/SBR, której gładka powierzchnia redukuje do minimum
spadek ciśnienia wody.
Wąż charakteryzuje duża odporność na działanie ozonu, na starzenie,
przystępna cena oraz łatwe zwijanie.
Specyfikacja (Syntetyk K)
Materiał węża
Wyłożenie wewnętrzne
Wytrzymałość (DIN 53530)
Odporność na zużycie (DIN 14811)
Zakres temperatur (RINA)
Długość do

Poliester o dużej wytrzymałości
Guma syntetyczna EPDM
25 daN / 2,5 cm
> 200
- 30 / + 200 ˚C
60 m (dłuższe węże na życzenie)

Testy
Ciśnienie znamionowe (NORME)

25 bar
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TECHNOLOGIA MGŁY WODNEJ
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Nowoczesna Technologia
Z powodu zaostrzonych przepisów dotyczących ochrony środowiska
oraz konieczności zastąpienia niektórych szeroko stosowanych gazów
w systemach gaśniczych, wykorzystanie bardzo drobno rozpylonej
wody w systemach gaszenia pożarów grupy A i B staje się w ostatnich
latach coraz powszechniejsze.
Działanie mgły wodnej
Na skutek parowania bardzo małych kropelek wody w pobliżu ognia
uzyskujemy trzy zasadnicze efekty:
1
Zmieniony zostaje skład atmosfery, ponieważ para wytworzona przez
parowanie redukuje ciśnienie cząstkowe gazów, a w związku z tym
ciśnienie cząstkowe tlenu. Ponieważ tlen jest jedynym gazem
wymaganym do podtrzymania procesu palenia (ognia), w momencie
gdy ciśnienie cząstkowe tlenu zostaje zmniejszone poniżej pewnej
granicy, proces palenia nie może być kontynuowany.
Granica dla ciśnienia cząstkowego tlenu jest różna w zależności od
typu ognia. Wynosi ona jednak ok. 13 % dla oparów
węglowodorowych, natomiast o wiele mniej dla ciał stałych, jak np.
węgiel czy stos drewna.
2
Proces parowania wymaga znacznego wydatku energii (539
Kcal/Kg), w związku z czym proces parowania wodnej mgły powoduje
silny lokalny proces chłodzenia, który również pogarsza reakcję
spalania.
Teoretycznie reakcja spalania nie może podtrzymywać ognia, jeżeli
temperatura spadnie poniżej 1327°C.
3
Ogromna ilość kropelek wokół ognia stanowi barierę przed
promieniowaniem cieplnym, podnoszącym temperaturę w otoczeniu
ognia.
Chociaż efekt ten może mieć mniejsze znaczenie dla procesu gaszenia
ognia, może on okazać się bardzo przydatny w niektórych przypadkach
szczególnych, na przykład gdy zmniejszone promieniowanie cieplne
spowoduje zmniejszenie prędkości parowania powierzchni płynnego
paliwa.
Wykres przedstawiony z lewej strony przedstawia wyniki testu
gaszenia heptanu przeprowadzonego za pomocą dysz PNR.
W zamkniętym pomieszczeniu o objętości 75 metrów sześciennych
temperatura otoczenia została zredukowana a pożar ugaszony w ciągu
30 sekund.
Ograniczenia dotyczące zastosowania mgły wodnej.
Ta sama charakterystyka, która umożliwia wykorzystanie zalet
gaszenia ognia na bazie mgły wodnej, jednocześnie ukazuje jej
ograniczenia. Systemy mgły wodnej będą mało efektywne w
następujących przypadkach:
1
Temperatura otoczenia nie wzrasta wystarczająco na skutek pożaru, np.
w przypadku małego ognia w dużym pomieszczeniu. W takiej sytuacji
nie wytworzy się wystarczająca ilość pary wodnej do ugaszenia ognia
ponieważ ilość ciepła do odparowania kropelek jest zbyt mała.
2
Ogień występuje na otwartej przestrzeni lub w wentylowanym
pomieszczeniu, gdzie cały czas gwarantowany jest dopływ tlenu i
redukcja ciśnienia cząstkowego w atmosferze jest trudna do uzyskania
lub niemożliwa.
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TYPY DYSZY
Definicja mgły wodnej
Samo już pojęcie sugeruje bardzo drobno rozpylony strumień
wody, którego kropelki pozostają zawieszone w powietrzu i są w
łatwy sposób przemieszczane przez najmniejsze prądy powietrza.
Kropelki muszą mieć średnicę ok. 20-30 mikronów i muszą
wytwarzać ogromną powierzchnię wymiany ciepła, umożliwiając
bardzo szybkie parowanie.
Ostatnio przeprowadzone badania wykazują tendencję do
wykorzystywania systemów mgły wodnej w bardzo szerokim
zakresie ciśnień (15 do 120 bar) oraz kropel o wielkościach
powyżej 100 mikronów dla różnych zastosowań.
Wydaje się zatem zasadne zdefiniowanie systemu mgły wodnej
jako systemu gaszenia ognia bazującego na efekcie parowania
wody.
Dysze mgły wodnej
Do wytwarzania drobnych lub bardzo drobnych kropelek wody
można używać kilka różnych typów dysz, zarówno czysto
hydraulicznych, jak i dysz dwuczynnikowych z udziałem wody i
powietrza.
Jako jeden z wiodących światowych producentów PRN opanował
technologię produkcji wszystkich typów tych dysz oraz jest w
stanie zagwarantować ich skuteczność w zakresie wykonania,
wydajności, kształtu strumienia, kąta strumienia oraz wielkości
kropel.
Rysunek obok przedstawia wykres uzyskany w naszych
laboratoriach za pomocą interferometru laserowego. Obrazuje on
dystrybucję rozmiarów kropel, prędkości kropel oraz krzywą
wielkości skumulowanej, które to parametry dyszy są wymagane
do zaprojektowania systemu gaszenia pożarów za pomocą mgły
wodnej.
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LISTA SKRÓTÓW

GWARANCJA
Produkty PNR będą wymieniane lub naprawiane przez PNR bezpłatnie, jeżeli stwierdzone zostaną wady
produkcyjne, błędne opakowanie lub oznaczenie.
Powyższe warunki gwarancyjne obowiązują w przypadku otrzymania zgłoszenia gwarancyjnego przez
PNR w ciągu 30 dni od daty instalacji produktu lub w ciągu roku od daty wysyłki.
Koszty wymienionej zamiany lub naprawy będą jedynym zadośćuczynieniem w przypadku złamania
jakichkolwiek postanowień gwarancyjnych i firma PNR nie będzie ponosić odpowiedzialności za inne
szkody jak np. poniesione obrażenia ciała lub straty materialne spowodowane nieprawidłowym
działaniem produktu.

ZASADY ZWROTU PRODUKTU
Jeżeli okaże się konieczny zwrot produktu PNR, należy stosować się do poniższych wskazówek:
1– Należy uzyskać od firmy PNR numer autoryzacji zwrotu.
2– Produkty PNR błędnie zamówione przez klienta mogą być zwrócone na następujących warunkach:
2.1– Produkty musza znajdować się w stanie i opakowaniu oryginalnym
2.2– Klient jest odpowiedzialny za zwrot produktów i ponosi jego koszty.
2.3– Dla produktów katalogowych klient jest obciążany opłatą o wartości 15% ceny katalogowej .

PRODUKTY NIEKATALOGOWE
Zwrot produktów niestandardowych może być zrealizowany jedynie na podstawie wyceny sporządzonej
przez PNR.

KARTA DANYCH ADRESOWYCH KLIENTA
Aby otrzymać automatyczną aktualizację katalogów, prosimy o skopiowanie poniższej karty i przesłanie
jej do biura PNR w zaklejonej kopercie. Państwa dane zostaną zapisane w naszej stałej liście pocztowej.
CTG FF10 BR
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