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Namáčecí kádě (vozíky) a mycí žlaby
Namáčecí kádě model EWT-GFK
EW
Namáčecí kádě EWT-GFK
EW GFK jsou obdélníkové nádoby vyrobené z plastu
vyztuženého skelným vláknem. Jsou určené pro namáčení a transport
znečištěných hadic. Mohou být opatřený 4 pojezdovými kolečky, což
umožňuje mobilitu při transportu ve všech směrech.
Kádě jsou k dispozici buď prázdné (bez přepážky)
nebo jsou opatřeny jednoduše vyjímatelnými dělícími
přepážkami vyrobenými z nerezavějící oceli V2A. Ve
spodní straně jsou opatřeny výpustným 1 ½“ kulovým
ventilem. Na horní hraně kádě je umístěn transportní
váleček, který umožňuje snadné rozvinutí hadici při
jejich vytahování přímo z kádě.
Rozdělení
kádě
přepážkou
přepážkou-přepážkami
do
jednotlivých oddělení umožňuje uspořádanou manipulaci a bezpečné rozvinutí hadic během praní.
Kádě se dodávají se v následujících velikostech a provedení:
Katalogové
číslo
27 02 210
27 02 211
27 02 212
27 02 213
27 02 214
27 02 215

Obsah
(litry)
200
200
550
550
700
700

Vnitřní rozměry
(cm)
80x49x59
80x49x59
118x83x62
118x83x62
118x83x80
118x83x80

Vnější rozměry
(cm)
88x58x73
88x58x73
132x97x79
132x97x79
132x97x97
132x97x97

Hmotnost
(kg)
17
28
23
43
26
49

Typ
bez přepážek
dělený
bez přepážek
dělený
bez přepážek
dělený

Namáčecí káď model EWT-PP
PP 4/8 (Kat.č.27 02 216)
Namáčecí káď na hadice EWT-PP
EWT
4/8 je obdélníkového tvaru vyrobená
z polypropylenu (PP),
(PP) se dvěma neuzamykatelnými a dvěm
dvěma uzamykatelnými
manipulačními kolečky. Ve spodní části kádě je umístěn napouštěcí a
vypouštěcí 1 ¼“ kulový ventil. Káď
ď je opatřena vyjímatelnou dělící příčkou z PE
pro rozdělení kádě na dvě části.
Kapacita: 4 hadice „B“ nebo 8 hadic „C“
Rozměry (DxŠxV): 750 x 500 x 900 mm
Hmotnost: 28 kg

Namáčecí káď model EWT-PP
PP 8/16 (Kat.č.27 02 217)
Namáčecí káď na hadice EWT-PP
EWT
8/16 je obdélníkového tvaru vyrobená
z polypropylenu (PP) se dvěma neuzamykatelnými a dvěma uzamykatelnými
manipulačními kolečky. Ve spodní části kádě je umístěn napouštěcí a vypouštěcí
1 ¼“ kulový ventil. Káď
Káď je opatřena vyjímatelnou dělící příčkou z PE pro rozdělení
kádě na dvě části.
Kapacita: 8 hadic „B“ nebo 16 hadic
ha
„C“
Rozměry (DxŠxV): 750 x 930 x 900 mm.
Hmotnost: 38 kg
Mycí žlab na čištění požárních hadic model SWT-GFK
SWT
Žlab na mytí (praní), případně na další údržbu požárních hadic se skládá ze
středních a koncových dílů. Přídavný doplňkový díl pak umožňuje individuálně
uspořádat nádrž žlabu tak, aby žlab vyhovoval svými rozměry danému prostoru
pro instalaci. Dostatečně naddimenzované vypouštěcí otvoru v koncových dílech
garantují rychlé vyprázdnění žlabu vodou. Všechny prvky mycího žlabu jsou
rozměrově přizpůsobeny
přizp
potřebám transportu přes klasické
é dveřní otvory. Žlab
má tvar sudu ve tvaru písmene U s připevněnými postranními stěnami. Do
postranních stěn jsou zabudovány plnící potrubí, kterými je vedena voda zpět do
žlabu. Jednotlivé prvky jsou vyrobené z plastu
stu vyztuženého skelným vláknem
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šedé barvy. Žlab je odolný proti nárazu a zlomení, vyšším teplotám a je zvukově izolován. Vnitřek
žlabu je hladký. Základní rám je vyroben ze speciálních aluminiových profilů a je instalován v poloze
s jednostranně klesajícím
m sklonem.
Mycí žlaby jsou k dispozici v následujících délkách a provedeních:
Katalogové
číslo
27 02 210
27 02 211
27 02 212
27 02 213
27 02 214
27 02 215

Celková
Počet konc.
Počet střed.
délka (m)
dílů
dílů
3,80
2
1
6,80
2
2
9,80
2
3
12,80
2
4
15,80
2
5
18,80
2
6
21,80
2
7
Regulační – doplňkový díl 1,0 m dlouhý, hmotnost 20 kg

Hmotnost
(kg)
65
115
165
215
265
315
365

Typ
SWT-GFK
dělený
bez přepážek
dělený
bez přepážek
dělený

Pračky na hadice
Pračka na hadice model SW 110 (Kat.č. 27 02 106)
Pračka je určena pro mytí a čištění požárních hadic typu B, C a D. Je poháněna
výkonným elektrickým
el
motorem. Hadice jsou čištěny dvěma kruhovými kartáči
vyrobených z dlouho-vláknových
vláknových perlonových štětin s dlouhou funkční
životností. Speciální vodní tryska
trysk kryje celou horní
ní i dolní šířku hadice s jemnou
a stejnoměrnou intenzitou. Prochází-li
Prochází li koncovky hadic, horní kartáč se
automaticky nadzvedne. Čistící efekt je zvláště důkladný, protože kartáče rotují
protisměrně směrem k průchodu. Dodávka vody je zajiště
zajištěna přívodním
potrubím z nerezové oceli a je ovládaná buď ručně, přes ruční uzavírací ventil
nebo automaticky přes magnetický ventil.
ventil Automatická regulace dodávky vody
pomocí magnetického ventilu je na objednávku.
Technická data:
Pohon: Přímý pohon prostřednictvím
dnictvím ozubeného soukolí a ozubeného pásu s extrémně dlouhou
servisní životností.
Obal-kryt: Slitina hliníku
Kartáče: Vyměnitelné polonosné s perlonovými vlákny
Vnitřní části: Antikorozní
Motor: Třífázový AC 230/380V, 50 Hz, výkon 0,37kW
Ochranná třída: IP 54
Připojení vody: R ½“
Spotřeba vody: Přibližně 12 l/min
Glazura: Kladivově modrá
Hmotnost bez stojanu: cca 72 kg, se stojanem cca 75 kg
Rozměry bez stojanu (ŠxVxH):
): 830 x 510 x 585 mm

Pračka na hadice model SW 110 / HD (Kat.č.27 02 107)
Pračka je určena pro mytí a čištění požárních hadic typu B, C a D
s přídavným vysokotlakým čerpadlem.. Díky vysokotlakému čerpadlu je
praní a čištění hadic navíc posíleno o čistící účinky vysokého tlaku vody
(cca 20 bar). Vysokotlaké zařízení je chráněno proti chodu naprázdno
tlakovým spínačem. Ostatní design pračky a technické parametry
korespondují s pračkou hadic model SW 110.
Technická data:
Výkon vysokotlakého zařízení: 2.0 kW
Ochranná třída: IP 54
Připojení vody: R ½“
Spotřeba vody: cca 14 l/min
Barva (glazura): Kladivově modrá
Hmotnost: cca 95 kg,
kg včetně stojanu
Rozměry bez stojanu (ŠxVxD): 830 x1200 x 585 mm
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Pračka na hadice model SW 112 (Kat.č. 27 02 107)
Pračka na hadice model SW 112 je určena pro čištění dvou požárních
hadic typu B, C a D nebo jedné hadice typu A. Je poháněna silným
tichým elektrickým převodovým motorem. Hadice jsou čištěny dvěma
kruhovými kartáči vyrobených z dlouho-vláknových
vláknových perlonových štětin
s dlouhou funkční životností. Speciální vodní trysky kryjí celou horní a
spodní část
část hadice jemnou a stejnoměrnou silou. Při průchodu koncovky
hadice se horní kartáč automaticky nadzvedne. Čistící efekt je zvláště
důkladný, protože kartáče rotují protisměrně směrem k průchodu.
Dodávka vody je zajištěna přívodním potrubím z nerezové oceli a může
být ovládaná manuálně pomocí manuálního uzavíracího ventilu nebo
automaticky pomocí magnetického ventilu.
Automatická regulace dodávky vody pomocí magnetického ventilu je na
objednávku.
Technická data:
Pohon: Přímý pohon prostřednictvím ozubeného
ozubeného soukolí a ozubeného pásu s extrémně dlouhou
servisní životností.
Kryt pračky: slitina hliníku
Kartáče: vyměnitelné polo nosné s perlonových vláken
Vnitřní části: Antikorozní
Motor: třífázový AC 230/400V,
V, 50 Hz, výkon 0.55 kW
Ochranná třída: IP 54
Připojení vody: R 1/2”
Spotřeba vody: cca 24 l/min
Barva nátěru: kladivově modrá
Hmotnost bez stojanu: cca 70 kg, se stojanem cca 85 kg
Rozměry bez stojanu (ŠxVxD): 830 x 510 x 850 mm

Pračka na hadice SW 112 / HD (Kat.č. 27 02 108)
Pračka na hadice pro čištění dvou hadic typu B, C a D nebo jedné
typu A, s přídavným vysokotlakým zařízením.
Díky vysokotlakému zařízení (čerpadlu) připojenému pod pračkou, je
praní a čištění hadic navíc posíleno o čistící účinky vysokého tlaku
vody (cca 20 bar). Vysokotlaké zařízení je chráněno proti chodu
naprázdno tlakovým spínačem. Ostatní design pračky a technické
parametry korespondují s pračkou hadic model SW 112.
Technická data:
Výkon vysokotlakého zařízení: 5,5 kW
Ochranná třída: IP 54
Připojení vody: R 3/4“
Spotřeba vody: Přibližně 14 l/min
Barva (glazura): Kladivově modrá
Hmotnost: cca 105 kg, včetně stojanu
Rozměry bez stojanu (ŠxVxD): 830 x 1200 x 850 mm
Poznámka!
Pračky v provedení HD jsou k dispozici pouze s podvozkovým rámem!
Modely s označením „L“ znamenají průchod hadice zleva doprava
Modely s označením „R“ znamenají průchod
p
hadice zprava doleva
Možné doplňky pro modely praček SW 110 a SW 110 / HD:
1 pár nástěnných konzol (pouze k SW 110!)
1 podvozkový rám, pozinkovaný
1 stojatý rám vyrobený z anodizovaných aluminiových profilů
1 magnetický ventil, pro automatickou regulaci vody
1 ruční navíječ, instalovaný do přístroje, pro jednoduché a dvojité navíjení
1 pár náhradních kartáčů pro SW 110
1 elektrický zpětný spínač pro pravý / levý chod
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Doplňky pro SW 112 a SW 112 / HD:
1 pár nástěnných konzol (pouze k SW 112!)
1 podvozkový rám, pozinkovaný
1 stojatý rám, vyrobený z anodizovaných aluminiových profilů
1 magnetický ventil, pro automatickou kontrolu vody
1 ruční navíječ, instalovaný do přístroje, pro jednoduché a dvojité navíjení
1 pár náhradních kartáčů pro SW 112
1 elektrický zpětný spínač pro pravý / levý chod

Zařízení pro zkoušení - testování hadic
Mobilní zařízení pro tlakové zkoušky hadic model SP 710 (Kat.č. 27 02 411)
Mobilní testovací zařízení SP 710 je určeno k současnému
provádění tlakových zkoušek až 4 ks požárních hadic.
Zařízení se skládá z vysokotlakého rotačního čerpadla
poháněného třífázovým AC motorem. Čerpadlo a motor
jsou upevněny k základové desce, která je upevněna
k trubkovému
kovému přepravnímu rámu. Rám je opatřen
manipulačními ručkama,, 2 celogumovými pojezdovými
kolečky a dvěma stabilizátory polohy.
Na čerpadle je namontován vlastní testovací rozv
rozvaděč
vyroben z nerezové oceli V2A. Rozvaděč
děč je opatřen 4 kusy
připojovacích koncovek
ovek zakončených pevnou spojkou C 52
a přívodním 1“ potrubím vody zakončeným kulovým
ventilem a pevnou spojkou C52.
Technická data:
Čerpadlo: Vysokotlaké odstředivé čerpadlo (max. tlak 21 bar)
Motor: třífázový AC 230/400 V/50 Hz, výkon 2.2 kW
Manometr s rozsahem 0 – 20 bar
Regulační ventil vstupního tlaku
Ventil k uvolnění tlaku
Bezpečnostní přetlakový ventil
Přípojka: 5 m kabel s CEE zástrčkou
Povrchová úprava: smalt
Hmotnost: cca 80 kg
Stacionérní zařízení pro tlakové zkoušky hadic model SP 711 (Kat.č. 27 02 412)
Stacionární testovací zařízení SP 711 je určeno k tlakovému
testování hadic. Skládá se z vysokotlakého rotačního čerpadla a
z elektrického třífázového motoru přišroubovanými na stabilní
základní desku. Celé zařízení lze pomocí konzol um
umístit na stěnu
místnosti
Technická data:
Čerpadlo: Vysokotlaké odstředivé čerpadlo (max. tlak 21 bar) s
přírubami
Motor: třífázový AC 230/400 V/50 Hz, výkon 2.2 kW
Manometr s rozsahem 0 – 20 bar,
Regulační ventil zkušebního tlaku,
Nástěnné galvanizované konzoly,
Bezpečnostní přetlakový ventil (16 bar),
1 kulový ventil 1 ¼“ s pevnou spojkou C52,
1 kulový ventil 1 ¼“ s pevnou spojkou B 75,
1 kulový přívodní ventil 1¼“,
1 manometr s rozsahem 1-20
20 bar,
Povrchová úprava: smalt
Hmotnost: cca 70 kg
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Mobilní zařízení pro tlakové zkoušení hadic model SP 712 (Kat.č. 27 02 413)
Jedná se o kombinované zařízení s vysokotlakým čističem a
testovacím zařízením pro 2 ks požárních hadic. Zařízení je
vybaveno 10 m vysokotlakou hadici s vysokotlakou pistolovou
proudnici pro tlakové mytí požárních hadic, případně pro jiné tlakové
mytí a čistění. Celé zařízení je uloženo v rámu vyrobeného ze
speciálních hliníkových profilů.
Technická data:
Manometr 0-20 bar,
Ventil k regulaci tlaku,
Ventil k uvolnění tlaku,
Bezpečnostní ventil (16 bar)
Motor: 3 -fázový AC 230/400 V/50 Hz, výkon 3,2
2 kW
El. přípojka: 5 m kabel s CEE zástrčkou
Hmotnost: cca 25 kg

Mobilní zařízení pro tlakové zkoušení hadic model SP 713
71 (Kat.č. 27 02 416)
Mobilní testovací zařízení SP 713 je určeno k současnému provádění tlakových zkoušek až 4 ks
požárních hadic typu D25 - B75 mm. Jeho kompaktní design s malými nároky na dispoziční prostor ho
předurčuje k využití u malých až středně velkých požárních stanic.
Zařízení se skládá z vysokotlakého pístového čerpadla,
čerpadla 3 fázového motoru, nerezového potrubního
rozvodu zakončeného 4 porty pro napojení požárních hadic,
vnitřního
zásobníku
vody,
bezpečnostní
bezpečnostního
ventilu,
kontrolního manometru, regulátoru citlivé
citlivého nastavení tlaku
a pojistného ventilu. Celé zařízení je uloženo do opláštěného
hliníkového rámu opatřeného 4 pojezdovými kolečky.
Technická data:
Vysokotlaké pístové čerpadlo: 25 bar
Bezpečnostní ventil: 16 bar (volitelně 18 bar)
Kontrolní manometr: 0-25 bar
Motor: AC 5,5 kW / 400V 50 Hz
Napájení: 16A / CEE zástrčka
Připojovací kabel: H07RN-F
F 5G 1,5 /3m
Přípoj vody: C-52 s kulovým kohoutem
Rozměry (DxŠxV): 1000x580 x 820 mm
Hmotnost: cca 90 kg

Manuální zařízení pro tlakové zkoušení hadic model SP 720 T (Kat.č. 27 02 414)
Zařízení pro ruční provádění tlakových zkoušek požárních hadic.
Zařízení se ovládá ruční pákou. Zdrojem tlakové vody je pístové
čerpadlo pracující s max. tlakem 100 bar. Čerpadlo je umístěno
v oválné nádobě vyrobené z galvanizované ocel
oceli. Zařízení zahrnuje
expandér, manometr, přípoj vody a vysokotlaký výstup zakončený
pevnou spojkou C52.
Další technická data:
Maximální testovací tlak: 100 bar
Výkon / zdvih: 80 cm
Obsah nádoby: 30 l
Rozměry nádoby: 430 x 310 x 330 mm
Hmotnost (prázdný): cca 18kg
Mobilní manuální zařízení pro tlakové zkoušení hadic model SP 720 F
Mobilní zařízení pro ruční provádění tlakových zkoušek požárních hadic. Konstrukce shodná
s modelem SP 720T s tím, že zařízení je umístěno na podvozku.
Hmotnost včetně podvozku:: cca 25 kg.
kg
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Odvzdušňovací ventil s pevnou spojkou ELV
Ventil je určen k odvzdušňování
ní tlakově zkoušených požárních hadic.
Ventil pracuje plně automaticky. V normální pozici se ventil otevírá
stlačenou pružinou. Pokud
Poku stoupá tlak vody, ventil se automaticky
uzavře. Ventil je vyroben z lehké slitiny hliníku.
Provedení
Hmotnost
C52
0,5 kg (Kat.č.27 02 460)
B75
0,6 kg (Kat.č.27 02 461)
Elektrické testovací zařízení sacích hadic SPG 730 (Kat.č. 27 02 420)
Testovací zařízení pro sací hadice slouží k testování sacích
hadic na tlak, 90% vakuum a případně i ke kontrole vnitřního
stavu sací hadice. Zařízení se skládá z elektrické vakuové
pumpy se stahovacím kruhovým upevňovačem, připojovací
hadice zakončené pevnou spojkou A110, akrylového
průhledného zaslepovacího víčka pro vizuální kontrolu stavu a
třícestného uzávěru.
Technická data:
El.motor: 230 V/0,2 kW
Připojovací kabel: 1,5 m dlouhý s bezpečnostní zástrčkou
Vakuum: max. 1 mbar
Celková hmotnost: cca 20 kg
Injektorové testovací zařízení sacích hadic model SPG 731
(Kat.č. 27 02 421)
Testovací zařízení pro sací hadice slouží k testování sacích
hadic na tlak, 90% vakuum a vnitřního stavu sací hadice
pracující na principu injektoru (proudového čerpadla).
Zařízení se skládá z injektoru s krátkým přívodním potrubím
zakončeným pevnou spojkou C52, uzavíracího kulového
ventilu, vakuometru, připojovací testovací hadice zakončené
pevnou spojkou A110 a z akrylového průhledného
zaslepovacího víčka pro vizuální kontrolu stavu sací hadice.
Celková hmotnost: cca 17 kg.
Adaptér pro tlakové zkoušky hydrantových nástavců model STP 735 (Kat.č.
Kat.č. 27 02 422)
Zařízení je určeno pro testování hydrantových nástavců
tlakovou vodou. Speciální upínací armatura se přišroubuje
(upne) zespod
espod proti těsnění spodní části hydrantového
nástavce. Nástavec je plněn tlakovou vodou pomocí pevné
tlakové spojky C52.

8

Mobilní zařízení pro komplexní (sdruženou) péči o hadice
Mobilní sdružené zařízení pro péči o hadice SK 110 (Kat.č. 27 02 051)
Zařízení je určeno pro současné kartáčové
mytí a předsušení 1 hadice typu D, C a B.
Zařízení obsahuje:
- pračku na hadice model SW 110
- štěrbinové odvodňovací zařízení pro
vysušení hadice a současné zesílení
čistícího efektu
- speciální vysavač, včetně nádoby
pro jímání znečištěné vody
- mobilní rám z anodizovaných
aluminiových profilů
- pojezdová kolečka
Mobilní sdružené zařízení pro péči o hadice SPK 170 (Kat.č. 27 02 452)
Zařízení je určeno pro současné kartáčové a
vysokotlaké mytí, a tlakové testování požárních
hadic typu D, C a B. Zařízení lze současně
využívat jako vysokotlaké čistící zařízení.
Zařízení obsahuje:
- pračku na hadice model SW 110/HD
- vysokotlaký čistič 130 bar 13 l/min
- testovací tlakové
ové zařízení pro 2 hadice
- přípojku pro připojení 10 m vysokotlaké hadice
s vysokotlakou pistoli
- mobilní rám z anodizovaných aluminiových
profilů

Mobilní centrum pro péči o hadice
Mobilní centrum pro péči o hadice model SPZ 173 (Kat.č. 27 02 053)
Zařízení je určeno pro komplexní údržbu
požárních hadic typu D, C a B. Na zařízení lze
realizovat transport, namáčení, testování, čištění
a navíjení hadic. Zařízení obsahuje:

* Zařízení pro transport a namáčení
Transportní a namáčecí káď model EWT-PP
EWT
4/8 z polypropylenu, případně model EWT
EWT- 4/8 VA
(z nerezu) s dělící příčkou pro přibližně 4-8
4 hadic s vypouštěcím kulovým ventilem umístěným ve
spodní části kádě.

* Zařízení pro tlakové zkoušení
Tlakové testování jedné nebo dvou hadic současně. Jednoduché a
jasné ovladače jsou umístěné na boční stěně zařízení. Testovací
přípojky mohou být individuálně uzavřeny. Zásobení vodou pomocí
pevné spojky C52 a hlavního uzavíracího ventilu. Odvod vody pomocí
pevné spojky C52. Součástí testovacího zařízení je regulační ventil
tlaku, manometr a bezpečnostní ventil (16 bar) jako ochrana proti příliš
vysokému testovacímu tlaku.
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* Zařízení pro mytí (praní) hadic
Účinná vysokotlaká kartáčová pračka model SW 112/HD s ekonomickou
omickou spotřebou vody přibližně 12
l/min pro současné praní 2 hadic B/C nebo jedná hadice A.
Automatické vypnutí pračky po ukončení praní. Automatický přívod
vody přes magnetický ventil.

* Zařízení pro navíjení hadic
Elektrický navíječ hadice pro dvojité a jednotlivé navíjení, otočné, připojené k centru pro péči o hadice.
Proto je pro navíječ možné převzít transport hadice z namáčecího zařízení pro praní a současně
vypranou hadici navíjet. Standardně mohou být hadice navíjený jednotlivě nebo dvojit
dvojitě. Směr rotace
navíječe je volitelný. Navíječ je vybaven nožní spojkou pro bezpečné navíjení.

Hlavní technická data:
Mycí kapacita: 1 A, 1-2 B/C/D,
Testovací kapacita: 1 A, 1-2
2 B/C/D,
Tlak čerpadla: 40 bar (16 bar pojistný ventil),
Připoj vody: Storz C R 2",
Příkon/výkon: 400V/5,5 kW,
Ochrana: IP 54 .
Rozměry (DxŠxV): 900x1000x1500mm
Hmotnost: cca 270 kg.
Spotřeba vody: cca 21 l/min.

Mobilní centrum pro péči o hadice model SPZ 172 (Kat.č. 27 02 054)

Mobilní centrum pro péči o hadice SPZ 172 je kompaktní zařízením, které splňuje všechny požadavky
moderní péče o hadice. Transport, namáčení, testování, čištění, sušení, navíjení a vulkanizaci jsou
inteligentně kombinovány v mobilním centru pro péči o hadice.

* Zařízení pro transport a namáčení
Transportní a namáčecí káď model EWT-PP
EWT
4/8 z polypropylenu, případně model EWT
EWT-4/8 VA
(z nerezu) s dělící příčkou z nerezové oceli s dělící příčkou pro 4-8 hadic s vypouštěcím kulovým
ventilem umístěným ve spodní části kádě.

* Zařízení pro tlakové
kové zkoušení
Tlakové testování jedné nebo dvou hadic současně. Jednoduché a jasné ovladače jsou umístěné na
boční stěně zařízení. Testovací přípojky mohou být individuálně uzavřeny. Zásobení vodou pomocí
pevné spojky C52 a hlavního uzavíracího ventilu. Odvod vody pomocí pevné spojky C52. Součástí
testovacího zařízení je regulační ventil tlaku, manometr a bezpečnostní ventil (16 bar) jako ochrana
proti příliš vysokému testovacímu tlaku.

* Zařízení pro mytí (praní) hadic
Účinná vysokotlaká kartáčová pračka
prač s ekonomickou spotřebou vody přibližně 12 l/min pro současné
praní 2 hadic B/C nebo jedná hadice A. Automatické vypnutí pračky po ukončení praní. Automatický
přívod vody přes magnetický ventil.
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* Zařízení pro sušení hadic
Zařízení je určeno k odsátí vody po pracím cyklu z povrchové tkaniny hadic. Extrahování obsahuje
horní a dolní sací lištu, které jsou připojeny na sací hadici vakuového
čističe. Sací šíře může být univerzálně upravena pro každou hadici.
Při průchodu spojky hadice pračkou se horní sac
sací lišta automaticky
zvedne. Odsátá voda je vedena přes sací hadici do speciálního
vakuového čističe. Vlhký vakuový čistič je automaticky zapnut
společně s pračkou. Vyprazdňování je prováděno pomocí kulového
ventilu nebo čerpadla.

* Zařízení pro navíjení
Elektrický navíječ hadice pro dvojité a jednotlivé navíjení, otočné, připojené k centru pro péči o
hadice. Je proto možné pro navíječ převzít transport hadice z namáčecího zařízení pro praní a
současně vypranou hadici navíjet. Standardně mohou být hadice navíjený jednotlivě nebo dvojitě.
Směr rotace navíječe je volitelný. Navíječ je vybaven spojkou pro bezpečné tření dle UVV.
* Zařízení pro vulkanizaci-lepení
lepení hadic
Pomocí vulkanizačního zařízení Pronto P10, mohou být poškozené hadice opraveny přímo po
tlakovém testování.
Následující výhody jsou výsledkem použití zařízení k sušení-odsávání
odsávání vody:
čas sušení je redukován o 50%
úspora energie tvoří přibližně 50%
kontaminované tekutiny jsou vysáty z látky hadice
kontaminované tekutiny jsou sbírány a mohou být odstraněny k životnímu
prostředí přátelským způsobem
čistící efekt pračky je zvýšen pomocí zařízení k nasávání vody
vlhkost vzduchu v místnostech a v sušících věžích klesá
je zabráněno odkapávání vody z hadic v sušicích věžích
Technická data:
Zdroj napájení: 230/400 V 50 Hz
Připojení vody: STORZ LM přípojka C
Rozměry (DxŠxV): 1070x880x1330mm
Hmotnost: cca 275 kg
Spotřeba vody: cca 21 l/min

Zařízení k navíjení hadic
Manuální navíječka hadic model HW 210
Manuální navíječka hadic HW 210 je určena pro navíjení požárních hadic typu
A, B, C a D hadic.
Osa s držadlem kliky a navíjecí kruh jsou umístěné na třínohém ocelovém
podstavci. Pro snadné zajištění navíjené hadice je zařízení opatřeno posuvnou
vymezovací kovovou vložkou.
Rozměry: výška 1,300 mm
Hmotnost: cca 15 kg
Povrchová úprava: modrá glazura
Manuální navíječka hadic model HW 210/1
Manuální navíječka hadic HW 210/1 s mobilním podstavcem je určena pro
navíjení požárních hadic typu A, B, C a D hadic.
Osa s držadlem kliky a navíjecí kruh jsou umístěné na třínohém ocelovém
podstavci opatřeném dvěma pojezdovými kolečky.
Pro snadné zajištění navíjené hadice je zařízení
zařízení opatřeno posuvnou
vymezovací kovovou vložkou.
Rozměr: výška 1,300 mm
Hmotnost
Hmotnost:cca
16 kg
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Navíjecí systém hadic model HW 21/2 „Blattl“ (Kat.č. 27 02 623)
Zařízení je určeno pro navíjení vysokotlakých hadic B a C. Navíjení se
provádí pomoci ruční kliky. Při smotávání se navíječka pohybuje směrem k
navíjené hadici díky mobilitě podvozku a speciálního vodítka. Ocelový
trubkový rám je rozebíratelný na dvě části,
část , vodítko s hadicí a transportní
část.
Hmotnost: cca 15 kg
Povrchová úprava: modrá glazura

Pozemní navíječka hadic model SR 610 (Kat.č. 27 02 622)
Zařízení je určeno pro jednoduché a snadné svinování hadic typu B, C
přímo v místě použití hadice např. u zásahu. Jeho zvláštnost je, že při
pohybu dopředu ve směru rozložené hadice navíječka automaticky smotává
hadici ležící na zemi (podlaze).
Rozměry (DxŠxV): 670x530x250 mm (bez
odnímatelné tlačné tyče)

Elektrická navíječka hadic model EW 211 (Kat.č. 27 02 624)
Elektrická
ektrická navíječka
navíječka hadic model EW 211 je určena pro navíjení
požárních hadic typu A, B, C a D. Je opatřena bezpečnostní třecí
spojkou a pevnou vodící kladkou. Odnímatelné
smotávací zařízení je namontované na třecí
spojku. Nastavitelný vodící prvek hadice
současně plní
ní funkci bezpečnostního koncového
„STOP“ tlačítka.
Zařízení je umístěno na pojízdném podvozku a
je poháněno elektrickým 3fázovým motorem AC
400V opatřeným přívodním 4 m kabelem se
zástrčkou.
Rozměry (DxŠxV): 850 x 600 x 1260 mm
Hmotnost: 70 kg

Elektrická navíječka hadic s ovládáním rychlosti navíjení model EW 212 (Kat.č. 27 02 625)
Konstrukce a provedení je shodné s modelem EW 211, které je navíc
opatřeno plynulou regulací
regulac rychlosti namotávání ovládanou pomoci nožního
pedálu.
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Poloautomatická navíječka hadic model EW 213 (Kat.č. 27 02 627)
Je určena pro současné navíjení hadic B/C. Navíječka s pomocným
navíječem je nainstalována do stabilního rámu vyrobeného z hliníkových
profilů. Je poháněna dvěma převodovými el.motory s bezpečnostní
spojkou. Na pevné kladce jsou připevněny dva navíjecí kolíky, na kterých
je následně namontována další variabilní pevná kladka s upínacím
zařízením. Přídavný navíječ má buben s bočním otevíráním, do kterého
se vkládají spoje hadic. Navíječ hadic je
je ovládán dvojitým nožním
pedálem s bezpečnostním krytem. Hmotnost: cca 70 kg
kg.

Zařízení k sušení hadic modely STS
Sušicí skříň na hadice model STS 820 (Kat.č. 27 02 540)
Skříň k sušení hadic STS 820 je určena pro sušení 10 až 20 ks hadic.
Sušící skříň se skládá z vertikálních a horizontálních aluminiových
profilů, do kterých se vkládají boční stěny z melaminové pryskyřice.
Skříň je opatřena dvoukřídlými dveřmi z aluminiových profilů. Výplň
dveří tvoří buď pláty z melaminové pryskyřice, nebo akrylového sklo
(model STS 821).
821). Akrylové sklo umožňuje optimální kontrolu sušicího
procesu bez zbytečného otevírání
otevír ní dveří, což se pozitivně projeví na
úspoře energie.
10 pozinkovaných roštů je možné jednoduše podle potřeby přesouvat
díky speciálním
speciálním hliníkovým profilům: Rošty lze vyjmout a tím upravit
skříň pro sušení jiného sortimentu např. uniforem, oděvů, ložního
prádla apod.
Vyhřívání zajišťuje tlakového ventilátor s tepelným radiátorem, který
je instalován do skříně. Teplota je monitorován
monitorována kontrolkou a
bezpečnostním termostatem. Elektrické ovládání-regulaci
ovládání regulaci lze provádět buď manuálně
manuálně, nebo
o
s časovým spínačem u automatického ovládání. Obvyklé nastavena teplota 38 C. Průměrná doba
sušení 3-4 hodiny. S otevřenými dveřmi může sušička sloužit v nouzových případech i k vytápění
místností. Skříň je opatřena 3 m připojovacím kabelem a 16 A CEE Euro zástrčkou.
Technická data:
Rozměry (VxŠxH): 2040x1250x1250
1250 mm
Napětí: 400 V
3
Dodávka vzduchu: 45 m /min
Topný výkon: 6 kW
Hmotnost: cca 250 kg
Barva: světle šedá

Ovládací panel
+ ventilátor

Sušící skříň na hadice model STS 821 (Kat.č. 27 02 541)
Provedení jako model STS 820, ale s transparentními akrylovými
skleněnými dveřmi.
Sušící skříň na hadice model STS 822 (27 02 542)
Skříň je vybavena mobilním, pozinkovaným roštovým vozíkem GTW 823,
který lze umístit přímo k přístroji na praní hadic, aby byl naložen hadicemi
a poté převezen a umístěn přímo do sušící skříně. V horkém letním počasí
lze roštový vozík s hadicemi umístit k sušení ven.
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Roštový
tový vozík model GTW 823
s 10 ks vyjímatelnými rošty je vyroben z pozinkovaných ocelových profilů.
Rošty se vkládají do speciálních hliníkových profilů, které je možné
vytáhnout. Je vhodný pro horizontální sušení volně svinutých hadic v sušící
skříni,, nebo pro sušení venku. Hmotnost: cca 125 kg.

Stůl k převíjení hadic NWT 824
Stabilní stolní rám v mobilním designu z vodě-odolné překližky s otvory k držení spojů a rukojetí kliky
pro vložení hadice.

Ventilátory k sušení hadic modely TG
Ventilátory slouží k sušení požárních hadic pomoci proudu teplého vzduchu. Dodávají se ve 3
modifikacích s 1, 2 nebo 4 výfukovými otvory osazené pevnou spojkou „B“. Všechny typy jsou
opatřené radiálním ventilátorem a jsou poháněné elektrickým 3 fázovým mot
motorem. V sušících
ventilátorech mohou být sušeny hadice typu B, C a D. Teplota sušení je ovládána regulátorem s
bezpečnostním termostatem. S maximální vyhřívací energií 6 kW se 4 ks syntetických hadic vysuší
během cca 2 hodin. Ventilátory jsou opatřené přívodním
přív
kabelem s CEE zástrčkou.
Sušící ventilátor hadic s 1 přípojkou model TG 810
Technická data:
Motor: 400 V, výkon 0,37 kW
Celkový tlakový rozdíl: 1,6 KPa
3
Množství vzduchu: 0,08 m /s
Celková vyhřívací energie: 1,5 kW
Hmotnost: cca 38 kg
G
Glazura:
kladivově modrá

Mobilní sušící ventilátor hadic s 2 přípojkami model TG 811
Ventilátor je opatřen dvěma pojezdovými kolečky.
Technická data:
Motor: 400 V, výkon 0,75 kW
Celkový tlakový rozdíl: 1,6 KPa
3
Množství vzduchu: 0,30 m /s
Celková vyhřívací energie: 3 kW
Hmotnost: cca 50 kg
Glazura: kladivově modrá
Mobilní sušící ventilátor hadic se 4 přípojkami model TG 812
Technická data:
Motor: 400 V, výkon 0,75 kW
Celkový tlakový rozdíl: 2,0 kPa
3
Množství vzduchu: 0,66 m /s
Celková vyhřívací energie: 6 kW
Hmotnost: cca 65 kg
Glazura: kladivově modrá
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Sušící ventilátor s práškovacím zařízením
Sušící ventilátor s přídavným práškovacím zařízením je určen pro dodatečné zapráškování vysoušené
nebo již suché požární hadice. Zařízení je vybaveno dvou-zástrčkou
dvou
čkou pro dodatečné připojení ohřívače
vzduchu. Je montováno na základovou desku z tvrdého dřeva. V dodávce je zahrnut 10m dlouhý
kabel s bezpečnostní zástrčkou a plnícím násypným trychtýřem, stejně jako pevnou spojkou C52 pro
připojení hadice.
Technický popis:
Motor: Výkon 0,2 kW, 230V/1,25A, 11500 ot./min
Tlakový rozdíl: 350 mm v.s.
Mastkový prášek v 1 kg balení
Mastkový prášek v 5 kg balení

Zařízení k navazování hadic
Zařízení k navazování požárních hadic model SEG-D
SEG
Navazovací zařízení pro požární hadice
S DIN 14817 pro vnitřní úvaz, obsahuje:
1 C pevnou spojku se závitovou kruhovou maticí,
2 upínací upínače
1 otočnou kliku
1 závitovou hřídel pro každé tlakové spoje velikosti C-S
C 25, C-S 28 a C-S 32.
Hmotnost: cca 6,5 kg
Uvazovací zařízení, komplet s rámem, vyrobený z lehké slitiny, cívka vedoucí drát. Cívka drátu a
pásová brzda, vybaveno 500g pozinkovaným drátem, 1,4 mm ø. Natá
Natáčecí
čecí klika slouží ke svinování
drátu. Hmotnost: cca 11 kg
Sklíčidlo,, mechanické, vyrobené z oceli drží spoje, zatímco je hadice svazována. Zařízení lze použít
pro všechny velikosti spojů. Zadní strana je vybavena ocelovou deskou pro připevnění na svěrák.
Šroub s očkem a hvězdicová klika jsou připojeny k upevnění drátu. Hmotnost: cca 4,5 kg
Zařízení k navazování požárních hadic model SEG-H
SEG 450 (27 02 704)
Mechanické zařízení pro manuální navazování požárních hadic
B/C/D. Zařízení lze umístit na desku pracovního stolu nebo pomoci
speciálního držáku do svěráku. Zařízení tvoří:
- pevný stojan navazovacího zařízení se 4 upevňovacími
pevňovacími
otvory ke stolové desce a s přírubou pro upnutí do svěráku
- ložiskový blok s rychloupínacím zařízením
- sada hliníkových rozpěrných pouzder pro fixaci hrdla
hadicové spojky s drážkou pro upevnění vázacího drátu
- upínací zařízení pro rozpěrné pouzdro
- cívka s drátem s manipulační ručkou
- masivní otáčecí kolo na hřídeli určené k navíjení drátu
- speciální držák pro upnutí navazovacího zařízení do svěráku
Zařízení k navazování požárních hadic model SEM-E
SEM 455 (Kat.č. 27 02 706)
Elektrické
trické navazovací zařízení pro strojní navazování tlakových
požárních hadic a savic typů D-A
Zařízení obsahuje:
- stolový rám z hliníkových profilů s vrchní částí stolu z lepeného a
impregnovaného tvrdého dřeva
- převodový el.motor umístěný pod vrchní částí stolu
- nožní pedál pro průběžnou kontrolu a ovládání navíjecí rychlosti
- stojaté tří-čelistní
čelistní elektrické sklíčidlo pro úpravu na všechny
velikosti hadic
- upínací zařízení na tří-čelistním sklíčidle
- cívku pro umístění navíjecích drátů o průměru 1,4 a 1,8 mm
- pohotovostní vypínací zařízení
+ příslušenství: uvolňovač těsnících kroužků, kladivo a kleště

15

Zařízení k navazování požárních hadic model SEM-E
SEM 455/WB (Kat.č. 27 02 708)
Elektrické navazovací zařízení pro strojní uvazování
tlakových a sacích požárních hadic typu A – D.
Konstrukce zařízení je shodná s modelem SEM
SEM-E 455.
Zařízení je umístěno na 2 metrov
metrovém pracovním stolu
z lepeného tvrdého dřeva a s šuplíkovým blokem s 5
zásuvkami.

Uvolňovač zajišťovacích kovových kroužků
slouží pro uvolňování a vyjímání zajišťovacích kroužků z hadicových spojek
Speciální vázací drát – v 10 kg balení (pozinkovaný)
Provedení:
Pozinkovaný, pro navazování tlakových spojek ø 1,4 mm
Pozinkovaný, pro navazování sacích spojek ø 1,8 mm

Závěsné kruhové nosiče hadic STK
Závěsné kruhové nosiče hadic jsou určené k zavěšování požárních hadic typu B a C do sušících
věží nebo pro sušení ve venkovním prostoru. Nosiče je
opatřené závěsným okem pro zavěšení na zvedací
zařízení.
Nosiče jsou vyrobeny z oceli. Otočné cívky (špulky) na
zavěšování jednotlivých hadic jsou vyrobené z tvrdého
dřeva. Povrchová úprava žárovým pozinkování
pozinkováním.

Základ zařízení tvoří:
Závěsný kruhový nosič hadic model STK 510/16 pro 16 hadic (Kat.č.27 02 560)
Hmotnost: cca 11 kg
Rozměry: a=780 mm, b=310 mm
Závěsný kruhový nosič hadic model STK 510/20 pro 20 hadic
(Kat.č.27 02 561)
Hmotnost: cca 14 kg
Rozměry: a=880 mm, b=330 mm
Otočný kruhový nosič hadic STK 511/20
511
pro 20 hadic
(Kat.č.27 02 564)
Otočný závěsný kruh s 20 dřevěnými otočnými cívkami. Je určen pro umístění do sušících věží,
případně pro umístění na venkovní sušící stožár.
Nosič opatřený výztuhami je vyroben z ploché ocele a je zavěšen prostřednictvím ložiskového
pouzdra do pomocné nosné
sné desky.
Hmotnost: cca 35 kg
Povrchová úprava: Smalt
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Konzole KO 531 na štít zdí (Kat.č.27 02 562)
Ocelová konstrukce s permanentně nainstalovanými 2 kladkami o ø 200 mm, hmotnost cca 13 kg.
Konzole KO 532 pro dřevěné stožáry (Kat.č.27 02 563)
Ocelová konstrukce s 2 permanentně nainstalovanými kladkami o ø 200 mm, s montážním držákem
pro dřevěné stožáry (sušící věže), velikost držáku 180-200mm.
180
Hmotnost cca 18 kg

Bezpečnostní ruční naviják WIH 520/2 (Kat.č.27 02 565)
s automatickou zátěžovou brzdou, zapouzdřeným pohonem se 2 hnacími
šroubovými ozubenými koly s rychlosti zdvihu 15 otáček na 1m zdvihu.
Nosnost: 500 kg.
Hmotnost: cca16 kg.

Bezpečnostní elektrický naviják WE
W 520/3 (Kat.č.27 02 566)
s pohonem třífázovým motorem, rychlost
ryc
zdvihu 12m/min, nosnost 500kg,
komplet s koncovým spínačem, ovládacím zařízením a ovládacím klíčem
umístěném na povrchu krytu.
Kladka s držákem model BO 540
(Kat.č.27 02 567)
bez-údržbová, vyrobená z šedé litiny/ svařované oceli, konstruovaný tak,
aby lanové vedení nemohlo vyskočit nebo se zaseknout.
Lano Ø 8 mm (galvanizovaná ocel)
vyrobeno z galvanizovaného ocelového drátu podle DIN 3060
Provedení v délkách:D=22 m, D=25 m D=31 m
Elektrický řetězový kladkostroj EKZ 125 (Kat.č.27 02 568)
se 2 zvedacími
zvedacími háky, opatřený bezpečnostní třecí spojkou a koncovým
spínačem, ovládaný prostřednictvím ovládacího panelu s kyvným
spínačem pro pozice nahoře/dole, s nouzovým vypínačem, ovládací panel
je integrovaný do 1,8 m dlouhého elektrického ovládacího kabel
kabelu,
s přídavným ocelovým lankem proti přetržení.
Barva: zelená glazura
Dopravní – zvedací řetěz typ SS 541
Zvedací řetěz (pozinkovaný) pro dvou-kladkový
dvou kladkový řetězový kladkostroj
(při objednávce specifikujte délka = zvedací výška 2 m)
Klouzavý horizontální pojezd (Kat.č.27 02 569)
pro zavěšení el.řetězového
kladkostroje, kompatibilní s ocelovým
nosníkem INP 120, šířka příruby 58 mm.
Hmotnost cca 8 kg.
Zavěšovací deska
pro
upevnění
elektrického
řetězového
kladkostroje ke stropu. Hmotnost: cca 1,5 kg
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Šikmé sušení hadic v místnosti modely STA
Jednoduchý, prostorově nenáročný a finančně dostupný sušící systém, kdy jsou požární hadice
pomoci speciálních držáků upevněných na zdi (případně stropu) a podlaze příčně natažené v prostoru
sušící místnosti.
Hadice, přeložené napůl, se zavěšuji prostřednictvím hadicových závěsů do nástěnné závěsné lišty a
oba volné konce hadic se spojkami zachytí do dalšího speciálního držáku ukotveného do podlahy na
protějším konci místnosti. Do šikmé sušicí polohy se vytáhnou prostřednictvím lana
lana, které se zafixuje
do speciálního nástěnného držáku.
držáku

Systém je k dispozici ve 3 provedeních:
provedeních
Šikmé sušící zařízení pro 10 (8) hadic B/C model STA 830 (Kat.č.27 02 580
Zařízení se skládá z:
 Hadicového příhradového držáku s upevněním na podlahu
 Nástěnné závěsné lišty opatřené 10 (8) ks plastových,
lanových kladek
 10 (8) kusů hadicových závěsů (hliník)
 10 (8) kusů tažných perlonových lan s karabinou
 Nástěnného držáku upínačů lan
 Hmotnost 65 kg
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Šikmé sušící zařízení pro 16 hadic B / C model STA 832 (Kat.č 27 02 581)
Zařízení se skládá z:
 Hadicového příhradového držáku s upevněním na podlahu
 3 ks nástěnné závěsné lišty opatřené 8 ks plastových
lanových kladek
 16 kusů hadicových závěsů (hliník)
 16 kusů tažných perlonových lan s karabinou
 2 ks nástěnných držáků upínačů lan
 Hmotnost 122 kg
Šikmé sušící zařízení pro 20 hadic B / C model STA 840
(Kat.č.27 02 582)
Zařízení se skládá z:
 Hadicového příhradového držáku s upevněním na
podlahu
 3 ks nástěnné závěsné lišty opatřené 10 ks plastových
lanových kladek
 20 kusů hadicových závěsů (hliník)
 20 kusů tažných perlonových lan s karabinou
 2 ks nástěnných držáků upínačů lan
 Hmotnost 145 kg

Zavěšovací systém pro
ro hadice LKA –E (kat.č.27 02 551)

Popis systému:
Plně automatický systém sušení hadic ovládaný jednou osobou. Veškeré
ovládací pohyby systému se provádí elektronickými pohony. Hadice,
Hadice buď v celé
délce, nebo přeložená napůl, se ve spodní části sušicí věže zavěsí na speciální
hadicový držák (adapter) a pomoci speciálního „vozíku“ zavěšeného na
řetězovém kladkostroji se vyveze nahoru do věže, kde se spolu s adapterem za
a
pomoci automatického zařízení zavěsí do jedné z volné polohy na otočném
m
závěsném
m kruhovém nosiči. Usušené hadice se pak v opačném sledu spouštějí
dolů do místa obsluhy zařízení.
Systém lze instalovat do vysokých i nízkých sušicích věží.
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Ergonomický design, ve spojení s optimální užitou automatizací, poskytuje uživateli vysoký stupeň
komfortu a velmi dobrý přehled a informace o všech funkcích systému.
Adaptace systému do budov, které již existují nebo budou postaveny je obvykle provedeno v úzké
spolupráci s budoucím uživatelem,
uživatelem stavební společnosti, architektem a odborným proje
projektantem, stejně
jako s výrobcem.
Zařízení LKA-E obsahuje:
2 hliníkové stropní nosníky se závěsným kruhem a zařízením k automatickému zavěšení hadic
pojezd (vozík) s řetězovým kladkostrojem a lanovými vodiči
třífázový AC motor pro pohon závěsného kruhového nosiče
zvedací šroubový motor pro horizontální zavěšování
ovládací panel (případně ovládací panel s moderním dotykovou obrazovkou a jednoduchým
psacím displejem.
Základní technická data:
minimální požadavek na instalační plochu 1,30 x 2,00 m
kapacita max. 40 hadic
hmotnost montážního zařízení (nosníky apod.) cca 200 kg
hmotnost samotného zařízení cca 1,000 kg
průměr kruhového nosiče 1050 mm
elektrická přípojka 400 V/16A
rychlost zvedání 5-22
22 m/min., ED 60%
ochrana proti korozi: aluminium / smalt

Zavěšovací systém pro hadice SBA (Kat.č.27 02 550)

Plně automatický zavěšovací systém SBA je určen pro sušení požárních hadic v sušících věžích.
Hadice jsou zavěšeny do speciálního
speciálního hadicového držáku a následně vytažené za pomoci hadicové
zdviže buď v polovině přeložené,, nebo v plné délce do vrcholu sušící věže.. Kapacita hadic, které mají
být zavěšeny je variabilně nastavitelná podle dispozičního průřezu sušící věže.
Vysoce kvalitní materiály, nerezová ocel anodizované
anodizovan hliníkové profily atd garantuj
garantují dlouhou funkční
životnost. Ergonomický design, ve spojení s optimální užitou automatizací, poskytuje vysoký
uživatelský stupeň komfortu a velmi dobrý informační přehled o všech funkcích systému.
Adaptace systému do budov, které již existují nebo budou postaveny je obvykle provedeno v úzké
spolupráci s budoucím uživatelem,
uživatelem dodavatelem stavby, architektem a odborným projektantem, stejně
jako přímo s výrobcem.
Systém má následující vlastnosti:
vlastno
variabilní kapacitu, adaptovanou na kapacitu věže
optimální použití variabilního počtu a délky ukládacích řad hadic
velmi dobrá antikorozní odolnost díky použití nerezové oceli a aluminiových profilů
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plně automatický pracovní postup díky SPS ovladači
jednoduché ovládání jednou osobou
vysoká provozní bezpečnost díky dokonalému proškolení obsluhy
zvedání a spouštění do libovolných pozic
specifické zavěšování do různých směrů
velmi snadná údržba a oprava
dvojitý vypínač přetížení k ochraně obsluhy
možnost zavěšování hadic v různorodém pořadí a v různých délkách
možnost zavěšování různých velikostí hadic
synchronní ovládání se systémy péče o hadice
Konstrukční podmínky:
výška věže min 22,50 m pro zavěšování hadic v plné délce
výška věže min 12,50 m pro zavěšování přeložených hadic
závěsné oko centrované ve vztahu k závěsnému otvoru
el.vedení nebo kabelový kanál dle specifikace výrobce od spodního patra k závěsnému systému
Příslušenství
Zavěšovací adaptér pro jednu hadici model SBA-A1-H
Adaptér pro zavěšení 1 ks hadice B nebo C opatřený
kolečky k automatickému vtažení napůl složených hadic do
nižších sušících věží (polověží) nebo v celkové délce u
klasických věží.
Provedení: pozinkovaný pojezd se čtyřmi kolečky
s kuličkovými ložisky.
Zavěšovací adaptér pro dvě hadice model SBA-A2-H
Adaptér pro zavěšení 2 ks hadic B nebo C opatřený kolečky
k automatickému vtažení napůl složených hadic do nižších
sušících věží (polo-věží) nebo v celkové délce u klasických
věží.
Provedení: pozinkovaný pojezd se čtyřmi kolečky
s kuličkovými ložisky.
Zavěšovací adaptér pro jednu hadici model SBA-A1-V
Adaptér pro zavěšení 1 ks hadice B nebo C opatřeny
pojezdovými kolečky pro vtažení do věže v celkové délce.
Provedení: pozinkovaný pojezd se čtyřmi kolečky
s kuličkovými ložisky.
Zavěšovací adaptér pro dvě hadice model SBA-A2-V
Adaptér pro zavěšení 2 ks hadic B nebo C opatřeny
pojezdovými kolečky pro vtažení do věže v celkové délce.
Provedení: pozinkovaný pojezd se čtyřmi kolečky
s kuličkovými ložisky.

Adaptér pro 4 hadice D model SBA-A4-D
Adaptér pro zavěšení 4 ks hadic D s výškově nastavitelným zavěšením hadic pro
vtažení do sušící věže v celkové délce.
Provedení: pozinkovaný pojezd se čtyřmi kolečky s kuličkovými ložisky.

Adaptér pro jednu hadici typu „A“ model SBA-A1-A
Adaptér pro zavěšení 1 ks hadice A s pojezdem k automatickému vtažení napůl
složených hadic do sušící nižších sušících věží (polo-věží) nebo v celkové délce u
klasických věží.
Provedení: pozinkovaný pojezd se čtyřmi kolečky s kuličkovými ložisky.
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Pojízdný regál pro hadicové adaptéry model SBA-AMF
Pojízdný skladovací regál robustní konstrukce vyrobený z pozinkovaných profilů
opatřený 2 otočnými a 2 dvěma pevnými pojezdovými kolečky. Zásobník je určený
pro skladování adaptéru typu SBA-A-H.

Pojízdný regál pro hadicové adaptéry model SBA-AMF
Pojízdný skladovací regál robustní konstrukce vyrobený z pozinkovaných profilů
opatřený 2 otočnými a 2 dvěma pevnými pojezdovými kolečky. Zásobník je určený
pro skladování adaptéru typu SBA-A-V.

Nástěnný regál (zásobník) pro hadicové adaptéry model SBA-AMW
Nástěnný skladovací regál robustní konstrukce vyrobený z pozinkovaných profilů určený pro
skladování adaptéru typu SBA-A-V (SBA-A-H).

Zařízení pro vedení zavěšovaných hadic model SBA-UR
Zařízení je určeno pro přesné navádění vytahovaných hadic do sušící
věže. Zavěšená hadice do adaptéru a to jak přeložená nebo v celé délce, je
při zvedání do věže vedena přes speciální vodící systém, který zaručuje
plynulý a bezchybný pohyb hadice směrem nahoru. Zařízení je vyrobeno
z pozinkovaných profilů a je opatřeno vodícím otočným válečkem z PE.
Celé zařízení je ukotveno k podlaze.
Bezpečnostní zařízení proti přetížení SBA-ÜB
Bezpečnostní odpojení zavěšovacího zařízení v případě jeho přetížení, jako další prvek aktivní
ochrany bezpečnosti osob pracujících se zařízením SBA. Moment uvolnění cca 250 N.
Půlící zařízení SBA-HF
Zařízení určené k automatickému přeložení dlouhých hadic při jejich zavěšování do nízkých sušících
věží (polo-věží). Je vyrobeno z ušlechtilé oceli a je uchyceno na konstrukci SBA-UR.
Video-monitorovací systém SBA-VÜ
Na jednom monitoru, který je zabudován do centrálního obslužného
panelu pro manipulaci s hadicemi, lze optimálně sledovat průběh
veškerých pohybů závěsného zařízení a „obsazenost“ závěsných kolejnic
pro ukládání hadice.
Monitorovací video-systém se skládá z:
TFT monitoru nebo devítipalcového standardního monitoru
(volitelně),
CCD kamery s objektivem a s pouzdrem odolným povětrnostním
podmínkám,
potřebného instalačního materiálu,
síťového zdroje.
Kontrolní panel SBA-RT
Kontrolní panel slouží jako ruční ovládací zařízení k manuálnímu řízení a k celkovému ovládání celého
závěsného zařízení z montážního podstavce. Zařízení je opatřeno kabelem se zástrčkou, kompatibilní
s obslužnou jednotkou s dotykovou obrazovkou.
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Systém kompletní péče o hadice SPA 100

Vysoce sofistikovaný systém kompletní péče o hadice SPA 100 umožňuje sestavit komplexní linku
údržby požárních hadic dle zadaných požadavků budoucího odběratele.. Jednotlivé modifikované
systémy, jako např. SPA 100-V,
V, SPA 100-H, SPA 100-T,se
,se pak liší především délkou a tvarem
mycího žlabu, typem použité pračky, počtem kusů testovaných hadic na tlak a způsobem tažení hadic
a jejich smotáváním.
Systém umožňuje pouze jediné osobě provádět všechny základní a další specifické činností
související s namáčením, mytím-čištěním,
mytím
sušením, testováním, a smotáváním
ním hadic s možnosti
okamžitého
žitého uložení do vozidla nebo do skladu hadic. Vysoká kvalita materiálu, nerezová ocel,
aluminiové profily atd., garantuje dlouhou funkční životnost. Ergonomický design v kombinaci
s optimálně použitou automatizací poskytuje obsluze vysoký stupeň komfortu a dokonalý přehled o
všech prováděných činnostech.
Systém SPA 100 obsahuje následující komponenty:
Namáčecí káď z nerezové oceli nebo polypropylenu,
Kartáčová nebo bez-kartáčová
kartáčová nízkotlaká / vysokotlaká pračka hadic,
Mycí žlaby v délce až 25 m,
Testovací stanice pro tlakové zkoušky hadic
Vlečné elektrické zařízení SSV-E
SSV (automatický vlečný vozík)
Navíjecí systémy na hadice pohybující se s vlečným vozíkem a s automatickým vypnutím
Recyklační jednotku pro recyklaci vody
Řídící jednotku k automatizaci provozu se spínacím zařízením a elektronickým ovládacím panelem
Grafický monitor s dotykovým displejem
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Základní konstrukční
onstrukční podmínky:
délka místnosti max. 26 m pro dlouhý model vany,
světlá výška místnosti nad podlahou min. 2,20 m
přívod vody min cca R 11/4“ v oblasti kolem pračky
odvodňovací kanál nebo šachta pro odpadní vodu s podlahovým roštem kolem oblasti pračky
2
připojení napájecího zdroje vlhku odolným
odolný kabelem NYM 5x6 mm . Ochrana 25 A v místě pračky.

Centrum komplexní péče o hadice model SPZ - K
Geniálně jednoduchá, plně automatická péče o požární hadice se všemi prvky vysoké efektivity
2
provozu,, kterou lze umístit na plochu 7,5 m .
Vysoce
sofistikovaný
systém
umožňující pouze jediné osobě
provádět všechny specifické činností
související s údržbou a zkoušením
požárních hadic jako je mytí a čištění,
tlakové testování, sušení a smotávání
do stavu k okamžité
okamžitému uložení do
vozidla nebo do skladu hadic.
Celý proces údržby a zkoušek probíhá
plně automatický, od vložení hadice
do zařízení, až do jejího smotání.
Systém zaručuje obsluze vysoký
komfort
ort
obsluhy
a
dokonalý
kontinuální přehled o jednotlivých
probíhajících operacích při zachování
vysokého standardu bezpečnosti.
Vysoká
ká kvalita použitých materiálu pak
zaručuje dlouhou
ou životnost celého
zařízení.
Systém SPZ – Compact se skládá z následujících
následujíc
komponent:
Namáčecí vany z polypropylenu (PP).
Vysokotlaké hadicové pračky.
Automatického vkládání hadice do zařízení.
Inspekčního systému pro kontrolu automatické tlakové zkoušky s konstantním
tlakem.
Recyklace vody.
Systému sušení hadice (vakuové sušení).
Systém dosušení teplým vzduchem s vyhodnocením účinnosti sušení (volitelné
zařízení).
Automatického měření délky hadice.
Plně automatického systému navíjení hadice.
Skříňového provedení zařízení z eloxovaných hliníkových profilů.
Posuvných dveří z transparentního, nerozbitného polykarbonátu.
Komfortního elektrického ovládání ve spojení s řídicí jednotkou vybavenou
moderní
„ touch-screen“ technologii.
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Progresivní konstrukční uspořádání
Celá koncepce konstrukčního uspořádání je založeno na šikmo uložených a uspořádaných
navijákových discích a jejich napojení na pohonné jednotky. Díky
tomuto prostorově úspornému řešení jsou všechny technologické
komponenty lehce dostupné prostřednictvím bočních dveří.

Nadstandardní výbava pro tlakové testování ostatních technických prostředků
Kromě požárních hadic lze na zařízení provádět tlakové zkoušky dalších technických prostředků,
jako např. savic, hydrantových nadstavců, proudnic.

Technická data zařízení:











Rozměry (ŠxVxH)
Požadovaný prostor (ŠxVxH)
Hmotnost
Elektrické napájení
Elektrické připojení
Připojení vzduchu
Vodovodní přípojka
Odpad vody
Kapacita
Typ hadice

4840x2250x1500 mm
5800x2400x2500 mm
250 kg
v závislosti na verzi 8.5 - 15 kW
5 pinovým kabelem 35 nebo 32 CEE
velikost R ½ ", 6 bar
min. R ¾ "nebo R 1"
potrubím 100 mm nebo podzemní nádrž
8-12 hadic / hod (v závislosti na typu hadice)
25 až 75 mm systém Storz, DSP, Gost, BSS,
(Zvláštní volba 110 mm)

Elektrické ovládání pomoci řídící jednotky
Celý systém je řízen ovládací jednotkou ve spojení s bezkontaktními koncovými spínači a
s ovládacím panelem s dotykovou obrazovkou, což umožňuje:








jednoduché zadávání přes dotykový displej,
jasné zobrazení textu,
analogové zobrazení procesních hodnot,
nastavení nouzových hlášení formou alarmu,
přehledné ovládání jednotlivých procesů,
přehledný dohled nad probíhajícím programu SPS,
druh ochrany IP 65.
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Čistící systémy obuvi modely STW
Čistící systémy na obuv jsou určené pro optimální vyčištění obuvi od hrubé špíny za pomoci spodního
podešvového kartáče, bočních kartáčů a tryskající vody. Zdroj vody je otevřen došlápnutím nožního
ventilu. Voda pak tryská malými rozprašovacími tryskami vešroubovanými do rozvodu vody
umístěného pod horním nášlapným roštem a zasahuje všechny strany kartáčů a obuvi
obuvi, čímž změkčuje
nečistoty na obuvi. Je-li noha s obuví současně otíraná o kartáčový systém, nečistota se jednoduše
uvolňuje a tekoucí vodou je odplavována
plavována do kanalizace nebo sběrné nádoby.
nádoby Voda pro
protékající nožním
ventilem má nastavitelnou
ou dobu průtoku mezi 5 až 40 sekundami, což umožňuje ušetřit optimální
množství použité vody.
Čističe obuvi jsou určené pro požární stanice, průmyslové a zemědělské podniky atd. a nabízí se v
v následujících modelových verzích:
Model STW 320 (pro umístění na podlahu)
Model STW 321 (pro umístění na podlahu)
Model STW 330 (volně stojící-lehce
stojící
přenosná)
Model STW 335 (zvýšená čistící zóna)
Model STW 336
Ruční kartáč STW-HB
Model STW 320 (Kat.č. 27 01 060)
Model je určen pro uložení na podlahu nebo k částečnému zapuštění do podlahy. Základ tvoří
speciální skelnými vlákny vyztužená plastovou káď s horním osazením, do
speciální,
kterého je vložen pozinkovaný čistící rošt. Uprostřed roštu je čisící otvor o
rozměru 220x500 mm, který je v nečinném stavu zakrýt roštem. Systém
v tomto provedení má výhodu plné pochůznnsti.
pochůzn
Úplné vyjmutí roštů pak umožňuje optimálně využít čistící schopnost
systému Kartáče vyrobené z Perlonu, mají extrémně dlouhou funkční
systému.
životnost. Rychlospojka ve
v vodní přípojce umožňuje připojit vodní ruční
kartáč, který je součástí dodávky. Zařízení se obvykle instalováno na stěnu
v úrovni
úrovn podlahy. Podpůrná konzola z nerezové oceli slouží k upevnění na
stěnu. Možnosti dodávky: Komplet s ručním kartáčem a podpůrn
podpůrným rámem
z nerezové oceli.
oceli

Rozměry:
Potrubí pro přívod vody:
Potrubí pro odvod vody:
Hmotnost:

886x581x324 mm
R ½“
DN 70
48 kg

Model STW 321 (Kat.č.27 01 061)
Provedení jako STW 320, ale je osazen lapačem bahna a zápachu (sifonem).
(sifonem)
Model je určen pro uložení na podlahu nebo k částečnému zapuštění do podlahy.
Model STW 330 (Kat.č.27 01 062)
06
Mobilní čistič obuvi, který díky nízké
n
hmotnosti a malým rozměrům je možno instalovat do míst, kde
instalace stacionérních čističů není technicky možná. Agregát je také vhodný k použití v exteriéru.
Skládá se ze speciálních aluminiových profilů s vloženými
plastovými stěnami. Přívod vody přes kulový nebo automatický
ventil. Režim provozu je stejný jako u modelu STW 320.
Rozměry:
600x310x330mm
Přívod vody:
R ½“
Hmotnost:
17 kg
Možnost dodání jako komplet s ručním kartáčem STW-HB.
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Model STW 335 (Kat.č.27 01 063)
Model je určen pro situace,, kdy přímá montáž s napojením na odpadní kanalizaci není možná. Základ
tvoří nerezová vana s horním osazením, do kterého je vložen pozinkovaný čistící rošt. Uprostřed roštu
je čistící otvor o rozměru 220x500 mm. Na přední straně vany
je umístěn
místěn ventil pro napojení ručního mycího kartáče. Na
boční stěně jsou umístěny přípoje pro přívod a odvod vody
hadicemi. Ponorné čerpadlo namontované v nádrži umožňuje
čerpání kontaminované vody do speciálních nádob k likvidaci.
Zařízení je opatřeno dvěma kapsami pro nasunutí zvedací
vidlice umožňující snadnou přepravu např. na stavbách apod.
Rozměry: 1265x860x1460 mm
Přívod vody: R ½“
Odvod vody: R1“ (pro ponorné čerpadlo)
Hmotnost: cca 117 kg

Model STW 336 (Kat.č.27 01 064)
Čističe řady 336 jsou vyrobeny z nerezové oceli 1.4301 a mohou být dodány s 1 až 3 čisticími zónami
v následných odpovídajících délkách 700/1400/2100 mm.
Každá mycí zóna je opatřena sklopný, šikmým čistícím
roštem. V dolním prostoru uprostřed pod roštem je umístěn
odtok vybaven
ybaven odnímatelným lapačem nečistot (sifonem).Na
zadní straně je umístěn oblý držák opatřen vodovodní
přípojkou s ventilem a ručním průtokovým kartáčem. Ruční
kartáč usnadňuje čištění bot nebo jiných předmětů k čištění.
Technické data:
Rozměry (Š x H x V)
Typ 336/1:
700 x 600 x 550 mm
Typ 336/2:
1400 x 600 x 550 mm
Typ 336/3:
2100 x 600 x 550 mm
Odtok vody DN 100 / Přívod vody min R 1/2 "
Kartáčnický materiál: Černý nylon

Ruční kartáč STW-HB (Kat.č. 27 01 065)
Hlavní parametry ručního průtokového kartáče:
Jednotlivě nebo jako příslušenství k čističům obuvi STW
Páčkový otevírací ventil
Šroubovatelný, vyměnitelný kartáč
1,2 m dlouhá připojovací hadice R ½“
Připojovací rychlo-spojka
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Sušící systémy ochranných masek modely MTS
Skříň pro sušení masek model MTS 90 (Kat.č.27 01 120)
(pro sušení 9 ks ochranných masek)
Konstrukce skříně z aluminiových profilů s dvojitými dveřmi z transparentního, nerozbitného skla
skla.
Sušení pomocí horkovzdušného ventilátoru. Rotační držák
masky pro uchycení různých typů masek. Rychlé vysušení
masek pomocí rotačního pohybu ve skřín
skříni. Ohřátý vzduch
fouká 2 otvory, přímo zespod k rotujícím maskám. Ovládání
pomocí termostatu s digitálním zobrazením teploty a
ovládáním. Časový spínač se 120 min. časovačem. Sběrný
tác na odkapávající vodu z nerezové oceli, odnímatelný.
Stojanové nebo nástěnné provedení.
Parametry:
Kapacita: 9 ochranných masek připevněných ve hvězdici
Doba sušení: cca 30 min
Výkon: 1460 W
Rozměry (Š x V x H): 1000x900x540 mm
Hmotnost: cca 45 kg

Skříň pro sušení masek model MTS 180 (Kat.č.27 01 121)
(pro sušení 18 ks ochranných masek)
Konstrukce skříně z aluminiových profilů s dvojitými dveřmi
z transparentního, nerozbitného skla. Sušení pomocí dvou
horkovzdušných ventilátorů. Rotační držák masky pro
uchycení různých typů masek. Rychlé vysušení masek
pomocí rotačního pohybu ve skříni.. Ohřátý vzduch proudí 4
otvory, přímo zespod k rotujícím maskám. Ovládání pomocí
termostatu s digitálním zobrazením teploty a ovládáním.
Časový spínač se 120 min. časovačem. Sběrný tác na
odkapávající vodu z nerezové oceli, odnímatelný. Stojanové
nebo nástěnné provedení.
Parametry:
Kapacita: 2x9 masek připevněných ve hvězdici
Doba sušení: cca 30 min
Výkon: 2920 W
Rozměry (Š x V x H): 1000x900x750 mm
Hmotnost: cca 60 kg
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