K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

02 WĘŻE I OSPRZĘT
Pożarnicze węże tłoczne

02

01

000

Wąż do motopompy z łącznikami W 110-20 ŁA/PU

02

01

001

z wkładką wewnętrzną poliuretanową

Wąż pożarniczy 4 calowy z łącznikami stosowany jest do motopomp, autopomp
oraz pomp. Węże pożarnicze tłoczne składają się z taśmy wężowej, zakończonej
łącznikami tłocznymi. Dodatkowo węże czerwone posiadają powłokę zewnętrzną:
z tworzywa termoplastycznego, nieprzyjmująca brudu, trzykrotnie zwiększająca
odporność na ścieranie i dwukrotnie na kontakt z płomieniem
Węże strażackie służą do przesyłania przede wszystkim wody, a także środka
gaśniczego od pompy pożarniczej do stanowisk gaśniczych, służą do transportu wody morskiej, przemysłowej, roztworów niektórych środków chemicznych,
w przemyśle i budownictwie.
Oplot: okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej.
Średnica wewnętrzna węża

Długość

Waga węża
z łącznikami

Zakres
temperatur

Ciśnienie robocze
maksymalne

Ciśnienie
rozrywające

Ciśnienie
próbne

Wykładzina
wewnętrzna

110 mm

20 m +/- 0,2m

16,5 kg

do - 30 C°

12 bar

36 bar

22,5 bar

poliuretan (PU)

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

02 WĘŻE I OSPRZĘT
Pożarnicze węże tłoczne

02

02

000

Wąż tłoczny hydrantowy HV 25-15-ŁA/PCV

02

02

001

Wąż tłoczny hydrantowy HV 25-20-ŁA

02

02

002

Wąż tłoczny hydrantowy HV 52-15-ŁA

02

02

003

Wąż tłoczny hydrantowy HV 52-20-ŁA

02

02

004

Wąż do motopompy z łącznikami WV 52-20 ŁA

02

02

005

Wąż do motopompy z łącznikami WV 75-20 ŁA

02

02

006

z wkładką wewnętrzną PCV

Pożarnicze węże tłoczne mają zastosowanie do motopomp, autopomp i hydrantów. Okrągłotkany oplot z wysokiej jakości przędzy poliestrowej, wkładka wewnętrzna z PCV lub poliuretanu. Lekkie i elastyczne, wykonane z wysokiej jakości
surowców, odporne na ścieranie oraz działanie warunków atmosferycznych.
Zgodne z normą EN-14540 i WBO 04/01, posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP
Zakres temperatury pracy: z wkładką PCV: - 20 C ÷ + 40 C, z wkładką poliuretanową:- 30 C ÷ + 50 C , z wkładką gumową: - 40 C ÷ + 70 C
Charakterystyka techniczna
Średnica wewnętrzna

Do hydrantów
H 25

H 52

W 52

W 75

W 110

25

52

52

75

110

Długość [m]

15 ±0,1 20 ± 0,2

Ciśnienie robocze Pr [MPa]

1,0

Max. ciśnienie robocze [MPa]

1,5

Ciśnienie próbne Pp [MPa]
Ciśnienie rozrywające [MPa]
Masa węża dł. 20 m z łącznikami
aluminiowymi

Do motopomp i autopomp

2,3

20 ± 0,5
1,5

1,5

2,25

2,25

2,25

1,8

4,5

4,5

4,5

3,6

5,4

9,3

16,5

5,0

DYSTRYBUTOR

1,2

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

02 WĘŻE I OSPRZĘT
Wąż tłoczny W-52/20 ŁA seria Dobra

02

02

011

Wąż tłoczny W-75/20 ŁA seria Dobra

02

02

012

Wąż tłoczny W-110/20 ŁA seria Dobra

02

02

013

Wąż tłoczny fi 25 o długości 3 m do hydronetki metalowej

02

02

014

Wąż tłoczny do motopomp typ WV (wkładka PVC)
52/20-ŁA, zakucie Supron 3

02

02

015

02

02

016

Wykonane są z białej taśmy poliestrowej, połączone metodą wulkanizacji z
wewnętrzną elastomerową wykładziną termoplastyczną Desmopan® koloru
czarnego. Wulkanizacja zapobiega rozłączeniu wkładki od węża z powodu wysokiego ciśnienia.
Waga odcinków:
- wąż W-52-20-ŁA waży 4,47 kg
- wąż W-75-20-ŁA waży 6,96 kg
- wąż W-110-20-ŁA waży 11,07 kg
Nie reagują na niskie temperatury i zawsze są miekkie i elastyczne.
Poza pożarnictwem stosowane m.in. w rolnictwie, na terenach inwestycji budowlanych, w wodociągach.
Oferowane średnice: 52, 75, 110 mm. Oferowane standardowe długości 20 m.
Węże W-52, W-75 w odcinkach 20-metrowych z łącznikami aluminiowymi i bez,
posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP nr 0837/2010 i 1751/2013. Wąż
W-110 posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0953/2011.

Oplot okrągło-tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej. Wkładka wewnętrzna PCV odporna na ścieranie, gładka i elastyczna, łączniki aluminiowe.
Średnica
wewnętrzna

Długość

Waga węża
z łącznikami

Temperatura
pracy

Ciśnienie
robocze

Ciśnienie
rozrywające

52 mm

20 m

5,3kg

-30ºC +50ºC

1,5 MPa

4,5 MPa

Wąż tłoczny do motopomp typ WV (wkładka PVC)
75/20-ŁA, zakucie Supron 3

Oplot okrągło-tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej. Wkładka wewnętrzna PCV odporna na ścieranie, gładka i elastyczna, łączniki aluminiowe.
Średnica
wewnętrzna

Długość

Waga węża
z łącznikami

Temperatura
pracy

Ciśnienie
robocze

Ciśnienie
rozrywające

75 mm

20 m

8,3kg

-30ºC +50ºC

1,5 MPa

4,5 MPa
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K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

02 WĘŻE I OSPRZĘT
Pożarnicze węże tłoczne

02

03

000

Wąż tłoczny OSW 52/20

02

03

001

Wąż tłoczny OSW 75/20 z łącznikami i wkładką gumową (ŁA)

02

03

002

Wąż tłoczny OSW 110/20 z łącznikami i wkładką gumową (ŁA)

02

03

003

Wąż tłoczny W 52/20 ŁA/G z wkładką gumową

02

03

004

Wąż tłoczny W 75/20 ŁA/G z wkładką gumową

02

03

005

z wkładką wewnętrzną gumową

z łącznikami i wkładką gumową (ŁA) ESCHBACH
ESCHBACH

ESCHBACH

Węże powlekane o zwiększonej odporności na przecierania i przebicia oraz przepalenia od motopomp. Dzięki powłoce poliuretanowej węże są odporne na ścieranie, a także na wchłanianie produktów ropopochodnych.
xx oplot - przędza poliestrowa,
Średnica wewnętrzDługość
xx wkładka wewnętrzna - guma syntetyczna EPDM
na węża
xx ciśnienie robocze - 1,5 MPa (15 bar)
52 mm
20 m\
xx ciśnienie testowe - 2,5 MPa (25 bar)
75 mm
20m
xx ciśnienie rozrywające - 5,0 MPa (50 bar)
110 mm
20 m
xx Świadectwo dopuszczenia CNBOP

Pożarnicze węże tłoczne mają zastosowanie w inżynierii wodnej i lądowej, rolnictwie, górnictwie, budownictwie oraz jako wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i leśnych. Odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Oplot
okrągłotkany z przędzy poliestrowej, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna
z gumy syntetycznej, gładka i odporna na pleśń i gnicie.
Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z
normą PN-91/M-51031. Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP.

W 52-20-ŁA
W 75-20-ŁA

Średnica wewnętrzna [mm]
52 -0,5/+1,5
75 -0,5/+1,5

Długość [m]
20 +/-0,5
20 +/-0,5

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]
1,5
1,2

Ciśnienie
próbne [MPa]
2,25
1,8

Ciśnienie rozrywające [MPa]
4,5
3,6

Wąż tłoczny WG 52-20-ŁA

z wkładką gumową DUNLOP, łączniki aluminiowe, oplot okrągło-tkany z
jedwabiu poliestrowego.
Średnica
wewnętrzna

Długość

Waga węża
z łącznikami

Temperatura
pracy

Ciśnienie
robocze

Ciśnienie
rozrywające

52 mm

20 m

6,3kg

-50ºC +90ºC

1,6 MPa

4,5 MPa

Wąż tłoczny WG 75-20-ŁA

z wkładką gumową DUNLOP, łączniki aluminiowe, oplot okrągło-tkany z
jedwabiu poliestrowego.
Średnica
wewnętrzna

Długość

Waga węża
z łącznikami

Temperatura
pracy

Ciśnienie
robocze

Ciśnienie
rozrywające

75 mm

20 m

8,3kg

-50ºC +90ºC

1,6 MPa

4,5 MPa

DYSTRYBUTOR

Masa węża łącznikami
aluminiowymi STORZ
6,37 (G) [kg]
9,31 (G) [kg]

Odporność
na niskie temperatury
do-30 oC
do-30 oC
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K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

02 WĘŻE I OSPRZĘT
Pożarnicze węże tłoczne powlekane

02

04

000

Wąż do motopompy WP 52-20 ŁA

02

04

001

Wąż pożarniczy tłoczny, fi 52 mm, długość 20 mb, łączniki aluminiowe typu
STORZ do motopomp i autopomp, odporne na działanie większości środków chemicznych. Okrągłotkany oplot z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
xx wkładka wewnętrzna z poliuretanu - szczelna, gładka i elastyczna
xx zewnętrzna poliuretanowa powłoka odporna na ścieranie i nie przyjmująca
brudu, grubościenna tuleja gumowa.
xx Wąż posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0164 / 2008
Średnica wewn.

Długość

Masa węża

Temperatura pracy

Ciśnienie robocze

Ciśnienie próbne

Ciśnienie rozrywające

52 mm

20 ± 0,5 m

5,4 kg

-30ºC ~+50ºC

1,5 MPa

2,25 MPa

4,5 MPa

02

Wąż do motopompy WP 75-20 ŁA

04

002

Średnica
wewnętrzna

Długość

Masa węża
z łącznikami

Temperatura pracy

Ciśnienie
robocze

Ciśnienie próbne

Ciśnienie
rozrywające

75 mm

20 ± 0,5 m

9,3 kg

-30ºC ~+50ºC

1,5 MPa

2,25 MPa

4,5 MPa

Wąż do motopompy WP 110-20 ŁA

02

04

003

Wąż do motopompy WPG 52/20 ŁA COLOR
(wkładka PU)

02

04

004

02

04

005

Zgodne z normą PN-87/M 51151. Zakres temperatur pracy: -40 oC do 100oC.
Konstrukcja: oplot okrągło-tkany z przędzy poliestrowej. Wkładka wewnętrzna z
gumy syntetycznej lub poliuretanu - szczelna, gładka i elastyczna. Odporna na
ścieranie i nie przyjmująca brudu poliuretanowa powłoka zewnętrzna.
Ciśnienie robocze: 1,2 MPa.

Oplot okrągło-tkany z poliestrowego powlekany plastizolem poliuretanowym.
Łączniki aluminiowe. Wkładka wewnętrzna z poliuretanu - odporna na ścieranie,
gładka i elastyczna.
Średnica
wewnętrzna

Długość

Waga węża
z łącznikami

Temperatura
pracy

Ciśnienie
robocze

Ciśnienie
rozrywające

52 mm

20 m

5 kg

-30ºC +50ºC

1,5 MPa

4,5 MPa

Wąż do motopompy WPG 75/20 ŁA COLOR
(wkładka PU)

Oplot okrągło-tkany z poliestrowego powlekany plastizolem poliuretanowym
Łączniki aluminiowe. Wkładka wewnętrzna z poliuretanu - odporna na ścieranie,
gładka i elastyczna.
Średnica
wewnętrzna

Długość

Waga węża
z łącznikami

Temperatura
pracy

Ciśnienie
robocze

Ciśnienie
rozrywające

75 mm

20 m

8,5kg

-30ºC +50ºC

1,5 MPa

4,5 MPa

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

02 WĘŻE I OSPRZĘT
Wąż tłoczny powlekany OSW 52/20 RED z łącznikami i wkładką gumową (ŁA) ESCHBACH
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008

Wąż tłoczny powlekany OSW 75/20 RED z łącznikami i wkładką gumową (ŁA) ESCHBACH

02

04

009

Wąż tłoczny powlekany W-52/20 ŁA seria Euroflex

02

04

010

Oplot - przędza poliestrowa
Powłoka zewnętrzna - poliuretan na całej długości
Wkładka wewnętrzna - guma syntetyczna SUPERLIGHT
Ciśnienie robocze - 17 bar
Ciśnienie testowe - 25 bar
Ciśnienie rozrywające 50 bar
Długość: 20 metrów z łącznikami
Rodzaje łączników do wyboru: 52/20, 75/20.

Oplot - przędza poliestrowa
Powłoka zewnętrzna - poliuretan na całej długości
Wkładka wewnętrzna - guma syntetyczna SUPERLIGHT
Ciśnienie robocze - 17 bar
Ciśnienie testowe - 25 bar
Ciśnienie rozrywające 50 bar
Długość: 20 metrów z łącznikami
Rodzaje łączników do wyboru: 52/20, 75/20.

Węże te przeznaczone są do tłoczenia wody czystej i szlamowej oraz roztworów środków pianotwórczych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych przez wszelkiego rodzaju pompy, motopompy i autopompy pożarnicze. System jakości ISO
9001:2008. Doskonale spisują się przy pracy „na zgięciu” dzięki wykładzinie wewnętrznej, którą jest elastomerowe tworzywo termoplastyczne.
Taśma wężowa: poliester techniczny, okrągło tkany, splot ukośny, biała.
Wykładzina wewnętrzna: termoplastyczna elastomerowa, czarna.
Powlekanie: poliuretan czerwony (standard), niebieski, zielony, żółty, biały, pomarańczowy. Dodatkowo: wplecione wzdłużnie dwie linie, czerwona i granatowa.
Łączniki systemu Storz: stop aluminium AK11.
Taśmowanie równomierne, jednym odcinkiem drutu wiązałkowego ocynkowanego.
Węże spełniają standardy: EN 14540:2004, DIN 14811, HRNZ.C6.011.

Posiada atest: Świadectwa dopuszczenia CNBOP nr. 0951/2011

Średnica wewnętrzna

Długość

Waga węża z łącznikami

Temperatura pracy

Ciśnienie robocze

Ciśnienie próbne

Ciśnienie rozrywające

52 mm

20 m

5,1 kg

-30ºC +70ºC

16 bar

25 bar

50 bar

Wąż tłoczny powlekany W-75/20 ŁA seria Euroflex
Posiada atest: - Świadectwa dopuszczenia CNBOP nr. 0949/2011
Węże spełniają nw standardy: EN 14540:2004, DIN 14811, HRNZ.C6.011
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Średnica wewnętrzna

Długość

Waga węża z łącznikami

Temperatura pracy

Ciśnienie robocze

Ciśnienie próbne

Ciśnienie rozrywające

75 mm

20 m

7,57 kg

-30ºC +70ºC

16 bar

25 bar

50 bar

Wąż tłoczny powlekany W-110/20 ŁA seria Euroflex
Węże spełniają standardy: EN 14540:2004, DIN 14811, HRNZ.C6.011
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04
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Średnica wewnętrzna

Długość

Waga węża z łącznikami

Temperatura pracy

Ciśnienie robocze

Ciśnienie próbne

Ciśnienie rozrywające

110 mm

20 m

13,77 kg

-30ºC +70ºC

12 bar

18 bar

38 bar

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

02 WĘŻE I OSPRZĘT
Pożarnicze węże ssawne

02

05

000

Pożarniczy wąż ssawny PCV Φ 110-2500-Ł

02

05

001

Pożarniczy wąż ssawny PCV Φ 110-1600-Ł

02

05

002

Wąż ssawny WS PCV fi110 – 1600 z łącznikami (ŁA)

02

05

003

Węże przeznaczone do zasysania wody zasilającej samochód pożarniczy lub
motopompę. Węże służące do przesyłania cieczy (kwasów, zasad, soli), ciał sypkich, szlamów. Temperatura stosowania od -20 do +60 stopni Celsjusza. Są odporne na zginanie, wytrzymują bez deformacji podciśnienie 86,6 kPa, w ciągu 10
minut w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Stosowane średnice: 75 i 110 mm.

Pożarnicze węże ssawne przeznaczone są do ssania i tłoczenia wody lub wodnych roztworów środków gaśniczych o podciśnieniu do 0,065 MPa. Węże ssawne stosowane są jako przewody między zbiornikiem a pompą wodną.
Posiada świadectwo dopuszczenia cnbop.

Średnica
wewnętrzna
110 mm

Średnica
zewnętrzna
124 mm

Zakres tempera- Odporność na
tury pracy
podciśnienie
-20oC - +60oC 65 Kpa (23oC)

Dopuszczalne
ciśnienie pracy
0,4 Mpa (23oC)

Minimalny promień gięcia
Średnica x 5

Wąż ssawny WS PCV fi110 – 2500 z łącznikami (ŁA)
Średnica
wewnętrzna
110 mm

Średnica
zewnętrzna
124 mm

Zakres tempera- Odporność na
tury pracy
podciśnienie
-20oC - +60oC 65 Kpa (23oC)

Dopuszczalne
ciśnienie pracy
0,4 Mpa (23oC)

Minimalny promień gięcia
Średnica x 5

Wąż ssawny WS PCV, Φ 110-1600-Ł

Pożarnicze węże ssawne 110 przeznaczone są do ssania i tłoczenia wody lub
wodnych roztworów środków gaśniczych o podciśnieniu do 0,063 MPa. Węże
ssawne stosowane są jako przewody między zbiornikiem a pompą wodną.
Wykonanie węża: - węże zbrojone z PCV - kolor zielony.
Grubość ścianki

Podciśnienie

7,6 mm

do 0,080 MPa

Ciśnienie próbne Długość „L”
0,4 MPa

1600 mm

Ciężar węża

Temperatura
pracy

ok. 8,2 kg

-20°C do +60°C

Wąż ssawny WS PCV, Φ 110-2500-Ł

Pożarnicze węże ssawne 110 przeznaczone są do ssania i tłoczenia wody lub
wodnych roztworów środków gaśniczych o podciśnieniu do 0,063 MPa. Węże
ssawne stosowane są jako przewody między zbiornikiem a pompą wodną.
Wykonanie węża: - węże zbrojone z PCV - kolor zielony.
Grubość ścianki

Podciśnienie

7,6 mm

do 0,080 MPa

Ciśnienie próbne Długość „L”
0,4 MPa

2500 mm

Ciężar węża

Temperatura
pracy

ok. 10,5 kg

-20°C do +60°C

DYSTRYBUTOR

Materiał ścianki
Zmiękczony pvc

02
Materiał ścianki
Zmiękczony pvc

Materiał
spirali
Twardy pvc

05
Materiał
spirali
Twardy pvc

Długość
1,6 m

004
Długość
2,5 m
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05

005

02

05

006

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

02 WĘŻE I OSPRZĘT
Wąż ssawny gumowy, 110 (1,6 mb) zbrojony, gumowy do CTiF

02

05

007

Wąż ssawny gumowy WS GUMA Φ 110-1600-Ł

02

05

008

02

05

009

02

05

010

Pożarnicze węże ssawne 110 przeznaczone są do ssania i tłoczenia wody lub
wodnych roztworów środków gaśniczych o podciśnieniu do 0,063 MPa. Węże
ssawne stosowane są jako przewody między zbiornikiem a pompą wodną. Wąż z
wewnętrzną warstwą gumową SBR, czarną, gładką, wzmocniony tekstylnie oraz
spiralą z drutu stalowego. Zewnętrzną warstwę stanowi warstwa gumowa czarna.
Grubość ścianki Podciśnienie
6,0 mm

Ciśnienie próbne Długość „L”

do 0,063 MPa

0,4 MPa

1600 mm

Ciężar węża

Temperatura pracy

ok. 9,5 kg

od -30°C

Wąż ssawny gumowy WS GUMA Φ 110-2500-Ł
Grubość ścianki Podciśnienie
6,0 mm

do 0,063 MPa

Ciśnienie próbne Długość „L”
0,4 MPa

2500 mm

Ciężar węża

Temperatura pracy

ok. 13,0 kg

od -30°C

Wąż ssawny PCV Φ 110-2500 Ł

Pożarniczy wąż ssawny PCV 110 przeznaczony jest do ssania i tłoczenia wody
lub wodnych roztworów środków gaśniczych o podciśnieniu do 0,080 MPa. Wąż
zbrojony z PCV z wtopioną spiralą usztywniającą – kolor zielony, zakończony
łącznikami ssawnymi typu STORZ, jak również wyposażony w opaski termokurczliwe dla zabezpieczenia elementów. Posiada świadectwo CNBOP.
Przyłącze

Grubość ścianki

Podciśnienie

Ciśnienie próbne

Długość „L”

Ciężar węża

Temperatura pracy

Łącznik 110

6,7 mm

do 0,080 MPa

0,4 MPa

2500 / 1600 mm

ok. 10,5 / 8,2 kg

od - 20°C do +60°C

Wąż ssawny PCV Φ 110-1600 Ł

02

05

011

Wąż ssawny gumowy PCV Φ 110-2500 Ł

02

05

012

Przeznaczony jest do ssania i tłoczenia wody lub wodnych roztworów środków
gaśniczych o podciśnieniu do 0,063 MPa. Stosowany jest jako przewód między
zbiornikiem a pompą wodną. Zewnętrzna warstwa gumowa SBR (czarna, gładka), wzmocniony tekstylnie oraz spiralą z drutu stalowego, zakończony łącznikami ssawnymi typu STORZ, wyposażony również w opaski termokurczliwe dla
zabezpieczenia elementów. Posiada świadectwo dopuszczenia cnbop.
Przyłącze

Grubość ścianki

Podciśnienie

Ciśnienie próbne

Długość „L”

Ciężar węża

Temperatura pracy

Łącznik 110

6,0 mm

0,063 MPa

0,4 MPa

2500 / 1600 mm

ok. 13,0/9,5 kg

-30°C

02

Wąż ssawny gumowy PCV Φ 110-1600 Ł

05

013

Przyłącze

Grubość ścianki

Podciśnienie

Ciśnienie próbne

Długość „L”

Ciężar węża

Temperatura pracy

Łącznik 110

6,0 mm

0,063 MPa

0,4 MPa

2500 / 1600 mm

ok. 13,0/9,5 kg

-30°C

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

02 WĘŻE I OSPRZĘT
Pozostały osprzęt

02

06

000

Myjka do węży MW-110-75-52

02

06

001

Myjka do węży MW-110

02

06

002

Zestaw do mycia węży MINI-CLEANER SET

02

06

003

Urządzenie do ciśnieniowego wodnego mycia węży
do rozmiaru fi 75 mm

02

06

004

Bandaż do węża fi 52

02

06

005

Bandaż do węża fi 75

02

06

006

Myjka do węży jest urządzeniem służącym do gruntownego mycia węży o średnicy nominalnej do 110 mm. Siła działania strumieni wodnych powoduje samoczynne przeciąganie węża przez myjkę.
Wlot wody

Wysokość [mm]

Szerokość [mm]

Głębokość [mm]

Masa [kg]

52/C

320

282

236

5,400

Średnica 110 mm. Materiał - aluminium, waga 11,8 kg.

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

02 WĘŻE I OSPRZĘT
Maszynka do taśmowania węży

02

06

007

Noszak do węży

02

06

008

Zwijadło do węży

02

06

009

Noszak aluminiowy na 3 pożarnicze węże tłoczne Φ 52

02

06

010

Noszak aluminiowy na 3 pożarnicze węże tłoczne Φ 75

02

06

011

Materiał - aluminium, stal ocynkowana.
Waga 1,5 kg.
Maszynka służy do samodzielnego drutowania (zarabiania) węży ssawnych i
węży tłocznych. Opcja wykorzystywana najczęściej w przypadku potrzeby produkcji węży pożarniczych o niestandardowych rozmiarach.

Przeznaczenie - noszak do węży służy do przenoszenia węży pożarniczych. Stosuje się go podczas akcji strażackiej w uciążliwych warunkach leśnych lub podmokłych, gdzie zachodzi potrzeba przeciągnięcia długich linii wężowych, a nie
można dojechać samochodem pożarniczym.

Materiał stal ocynkowana.
Waga 8 kg.

Kaseton wężowy aluminiowy kosz przeznaczony do transportu węży pożarniczych W-52, W-75 pozwala strażakom-ratownikom na sprawne i szybkie budowanie linii gaśniczej na wyższe kondygnacje w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, znacząco ułatwiając rozwinięcia w trudnym terenie.
Jeden kaseton wyposażony w trzy odcinki węży 52 mm umożliwia szybkie i proste rozwinięcie linii gaśniczej o długości 60 m.
Specjalna konstrukcja kasetonu pozwala na wygodne ułożenie podczas przenoszenia, odchylenie w trakcie biegu pod górę, a tym samym łatwość wysuwania i
rozwijania węży, zapobiega uderzaniu o biegi schodów w klatce schodowej.
Typ

Długość

Wysokość

Szerokość

Waga

Waga z wężami
(3 odcinki po 20 mb)

Pojemność

Materiał
konstrukcyjny

W-52

870 mm

510 mm

120 mm

2,67 kg

ok. 18 kg

max 3 odcinki po 20 mb

aluminium

W-75

870 mm

510 mm

150 mm

2,8 kg

ok. 28 kg

max 3 odcinki po 20mb

aluminium

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

02 WĘŻE I OSPRZĘT
02

06

012

Urządzenie do osuszania węży 230 V (na dwa wyjścia (nasady STORZ)

02

06

013

Urządzenie do osuszania węży 380 V (na dwa wyjścia (nasady STORZ)

02

06

014

Elektryczna szafa susząca KOMPAKT do węży od 8
do 16 węży wielkość A

Szafa do suszenia węży, ubrań, węży, masek powietrznych, lin Barth
KOMPAKT
Z ogrzewaniem i nawiewem. Suszenie na ośmiu półkach z sześcioma sektorami
każdy z zintegrowanym nawiewem ciepłego powietrza. Półki można wyjmować,
aby dostosować przestrzeń do suszenia węży, odzieży, masek powietrznych czy
lin. W zależności od wilgotności powietrza może być suszenie z ogrzewaniem
lub bez ogrzewania. Ogrzewanie jest dostępne w dwóch przedziałach. Przeznaczone dla węży grupy A do 20 m długości. Duża maksymalna ilość suszonych
węzy B/C.  Czas suszenia 5 do 8 godzin. Wkładanie węży we wnęki lub luzem w
koszach umożliwia szybkie i równomierne suszenie. Możliwe suszenie węży
w nosidłach bez potrzeby ich wyjmowania. Urządzenie mieści 8 nosideł, z
których każde mieści dwie linie po 20 m. Szafa posiada podwójne drzwi niewymagające konserwacji, wierzch szafy z odpowietrzeniem przez kartkę wentylacyjną DN100 wbudowaną w system odpowietrzania.   Układ sterowania – wyłącznik
zegarowy zintegrowany nad obudową. Obudowa i belki nośne ocynkowane i malowane proszkowo RAL 9006, białe aluminium.
Zasilanie
[V]

Moc znamionowa
[kW]

Pojemność
*odcinków+

Czas suszenia
[godz.]

Kolor

Wymiary (dł. x szer. x
wys.) *mm+

230

6,0

16

5-8

RAL 9006

1000 x 860 x 1980

Urządzenie przeznaczone do suszenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni węży tłocznych i hydran-towych, w następstwie ich normalnej pracy lub po
przeprowadzonych wcześniej badaniach i próbach szczelności i wytrzymałości
zgodną z PN. Proces suszenia odbywa się za pomocą strumienia ciepłego powietrza o temp. 30-40° C, wtłaczanego za pomocą wentylatora do suszonych węży
lub przystawki walcowej, w przypadku suszenia ich zewnętrznej powierzchni.
Urządzenie do suszenia wewnętrznych powierzchni węży zbudowane jest z następujących podzespołów i elementów:
xx wentylatora promieniowego
xx nagrzewnicy kanałowego
xx adaptera umożliwiającego podłączenie suszonych węży
xx zwijadła wężowego
xx konstrukcji wózkowej pozwalającej na swobodne przemieszczanie urządzenia
po poziomych powierzchniach
Silnik elektryczny: 400/230 V //1,5-2,2 kW nagrzewnica: 400/230 V // 3-9 kW wydajność wentylatora: 1600-2040 m3/h temperatura powietrza: 30-40°C waga: 5476 kg czas suszenia: 8-12 min
Przystawka cylindryczna służy do suszenia zewnętrznych powierzchni węży.
Współpracuje ona ściśle z urządzeniem opisanym powyżej.
Na specjalnym stojaku istnieje możliwość suszenia trzech węży jednocześnie.
pojemność przystawki: 250 l wymiary: 0 510 x 1150 waga: 17 kg
temperatura powietrza: 30-40°C czas suszenia: 10-20 min

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

02 WĘŻE I OSPRZĘT
Drut do taśmowania węży fi 1,2 mm (kg)

02

06

015

02/06/015 -02/06/016 - 02/06/017
Drut do taśmowania węży ocynkowany 1.2 mm, 1.4 mm, 1.6 mm

Drut do taśmowania węży fi 1,4 mm (kg)

02

06

016

Drut do taśmowania węży fi 1,6 mm (kg)

02

06

017

Kaseton do węży 52 (C) Dönges nr kat. 215290

02

06

018

02

06

019

Wymiary 870 x 115 x 520, waga 3,7 kg.
Przeznaczone dla trzech piętnastometrowych węży pożarniczych 52 (C)
Aluminiowy kosz wykonany zgodnie z normą DIN 14827, przeznaczony do transportu węży pożarniczych W-52 i 75 pozwala strażakom-ratownikom na sprawne
i szybkie budowanie linii gaśniczej na wyższe kondygnacje w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Kasetony znacząco ułatwiają rozwinięcie w trudnym terenie.
Kasetony dostępne są w dwóch wersjach: do węży tłocznych 52 i do węży tłocznych 75.
Kaseton do węży 52 (C)
Wymiary 870 x 115 x 520
Waga 3,7 kg
Przeznaczone dla trzech piętnastometrowych węży pożarniczych 52 (C)

Kaseton do węży 75 (B) Dönges nr kat. 215295

Wymiary 870 x 145 x 5220, waga 4,2 kg.
Przeznaczone dla dwóch dwudziestometrowych węży pożarniczych 75 (B)
Kaseton do węży 75 (B)
Wymiary 870 x 145 x 5220
Waga 4,2 kg
Przeznaczone dla dwóch dwudziestometrowych węży pożarniczych 75 (B)

DYSTRYBUTOR

