K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

19 SPRZĘT GAŚNICZY
Gaśnice
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Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-1z ABC 1KV
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xx Zaprojektowana dla zabezpieczania samochodów osobowych, łodzi motorowych i żaglowych, przyczep kempingowych.

xx Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
xx Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
xx Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1585/2013.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

5A 21B C

1 kg

16g CO2

6s

27 bar

15 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

-30 oC / +60 oC

2 kg

1000 V

288 mm

90 mm

Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-1z BC 1KV
xx Zaprojektowana dla zabezpieczania samochodów osobowych, łodzi motoro-
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wych i żaglowych, przyczep kempingowych.

xx Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
xx Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
xx Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2314/2015.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

21B C

1 kg

12 g CO2

6s

25 bar

10 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

-20 C / +60 C

1,6 kg

1000 V

257 mm

86 mm

o

o

Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-1x ABC/PM
1KV

19
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xx ▪ Zaprojektowana dla zabezpieczania samochodów osobowych, łodzi motorowych i żaglowych, przyczep kempingowych.

xx ▪ Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
xx ▪ Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
xx ▪ Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1034/2011.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

8A 34B C

1 kg

N2

6s

25 bar

12 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

-30 C / +60 C

1,7 kg

1000 V

297 mm

86 mm

o

o

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

19 SPRZĘT GAŚNICZY
Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-2x ABC/PM
1 KV
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Zaprojektowana dla zabezpieczania samochodów dostawczych i ciężarowych.
Stosowana również w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, magazynach, garażach.
▪ Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia.
▪ Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
▪ Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
▪ Możliwość wielokrotnego napełniania.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Wyprodukowana zgodnie z modułem B i D Dyrektywy Wyposażenia Morskiego 96/98/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2330/2015.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

13A 89B C

2 kg

N2

9s

27 bar

10 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

-30 oC / +60 oC

3,5 kg

1000 V

355 mm

110 mm

Gaśnica proszkowa GP-2x ABC 1KV
Zaprojektowana dla zabezpieczania samochodów dostawczych i ciężarowych.
Stosowana również w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, magazynach, garażach.
▪ Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
▪ Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
▪ Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
▪ Możliwość wielokrotnego napełniania.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1203/2012.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

13A 89B C

2 kg

N2

9s

27 bar

15 bar
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Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

-30 oC / +60 oC

3,7 kg

1000 V

372 mm

110 mm

Gaśnica proszkowa GP-2z ABC 1KV
xx Zaprojektowana dla zabezpieczania samochodów osobowych, łodzi motoro-
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wych i żaglowych, przyczep kempingowych.

xx Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
xx Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
xx Możliwość wielokrotnego napełniania.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1585/2013.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

5A 21B C

1 kg

16g CO2

6s

27 bar

15 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

-30 oC / +60 oC

2 kg

1000 V

288 mm

90 mm

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

19 SPRZĘT GAŚNICZY
Gaśnica proszkowa GP-4x ABC 1KV
Dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych,
produkcyjnych, magazynów, garaży. Sprawdza się w transporcie samochodowym,
kolejowym i wodnym.
▪ Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
▪ Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
▪ Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
▪ Możliwość wielokrotnego napełniania.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1293/2012.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

13A 113B C

4 kg

N2

15 s

27 bar

15 bar
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Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

-30 C / +60 C

6,7 kg

1000 V

463 mm

140 mm

o

o

Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 1KV
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Gaśnica proszkowa GP-6x ABC/E 245 KV
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Dla zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, domów i mieszkań prywatnych. Sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym.
▪ Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę.
▪ Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
▪ Możliwość wielokrotnego napełniania.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2199/2014.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

43A 233B C

6 kg

N2

15 s

27 bar

15 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

-30 oC / +60 oC

9,3 kg

1000 V lub 245 000 V*)

495 mm

160 mm

*) Gaśnica GP-6x ABC/E pozwala na gaszenie urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 245000 V

Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-1x ABC/PM-cert. MED.
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Zaprojektowana dla zabezpieczania samochodów osobowych, łodzi motorowych i
żaglowych, przyczep kempingowych.
xx Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
xx Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
xx Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
xx Możliwość wielokrotnego napełniania.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Wyprodukowana zgodnie z modułem B i D Dyrektywy Wyposażenia Morskiego 96/98/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1034/2011.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

5A 21B C

1 kg

N2

6s

27 bar

10 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

-30 C / +60 C

1,8 kg

1000 V

273 mm

90 mm

o

o

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

19 SPRZĘT GAŚNICZY
19

Gaśnica proszkowa GP-6z ABC/E 123 KV
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Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży. Znajduje również szczególne zastosowanie w energetyce, górnictwie podziemnym, transporcie kolejowym.
▪ konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia
▪ zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT
▪ możliwość wielokrotnego napełniania
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1508/2013.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

27A 183B C

6 kg

120 g CO2

15 s

27 bar

15 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

-30 C / +60 C

10 kg

245000 V

495 mm

160 mm

o

o

19

Gaśnica proszkowa GP-9x ABC/E 245 KV
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Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i
innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.
▪ Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
▪ Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
▪ Możliwość wielokrotnego napełniania.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1508/2013.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

34A 233B C

9 kg

N2

15 s

27 bar

15 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

-30 C / +60 C

15 kg

245000 V

560 mm

200 mm

o

o

19

Gaśnica proszkowa GP-12x ABC 1 KV
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Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i
innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.
Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o
certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej
EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

43 A 233 B C

12 kg

N2

15 s

27 bar

15 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

-30 C / +60 C

19 kg

1000V lub *245000 V

655 mm

200 mm

o

o

*Gaśnica GP-12x ABC/E pozwala na gaszenie urządzeń elektroenergetycznych
o napięciu do 245000 V

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

19 SPRZĘT GAŚNICZY
19

Gaśnica proszkowa GP-12x ABC/E 245 KV
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Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i
innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.
▪ Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
▪ Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
▪ Możliwość wielokrotnego napełniania.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1489/2013.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

43A 183B C

12 kg

210 g CO2

15 s

27 bar

15 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

-20 oC / +60 oC

20 kg

123000 V

634 mm

200 mm

19

Gaśnica proszkowa GP-12z ABC/E 123KV
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Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych.
Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Możliwość wielokrotnego napełniania. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr
2164/2014.

Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

21A 183B

6l

N2

12 s

27 bar

15 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

+5 °C / +60 °C

9,7 kg

1000 V

495 mm

160 mm

19

Gaśnica pianowa 6l GPN-6x AB 1KV
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Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych.
Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Możliwość wielokrotnego napełniania.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2164/2014.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

21A 183B

6l

N2

12 s

27 bar

15 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

+5 °C / +60 °C

9,7 kg

1000 V

495 mm

160 mm

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

19 SPRZĘT GAŚNICZY
19

Gaśnica pianowa 6l GPN-6z AB
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Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych.
Prądownica na końcu węża umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Możliwość
wielokrotnego napełniania.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1485/2013.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

8A 113B

6l

35g CO2

12 s

27 bar

15 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

+5 oC / +60 oC

10 kg

0V

520 mm

160 mm

19

Gaśnica pianowa 9l GPN-9z AB
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Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych.
Prądownica na końcu węża umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Możliwość
wielokrotnego napełniania.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. CXBOP-PTB – SWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 1486/2013
Skuteczność gaszenia

Masa
środka
gaśn.

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie
próbne
zbiornika

Ciśnienie robocze

Zakres temperatur

Masa
całkowita

Całkowita wys.

Średn.
zbiornika

13A 183B

9l

70g CO2

15 s

25 bar

15 bar

+5 oC / +60 oC

16 kg

540 mm

200 mm

Gaśnica pianowa 9l (leśna) GPN-9z AB / L

19
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Gaśnica wodna mgłowa GWM-3x AF 1 KV
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Nadaje się do gaszenia pożarów olejów i tłuszczów jadalnych, płonącej na ludziach odzieży, ważnych dokumentów i urządzeń, do zabezpieczania obiektów
użyteczności publicznej, (zwłaszcza biur), archiwów, szkół, przychodni medycznych, kancelarii prawnych, jak również pomieszczeń gastronomicznych i kuchni
domowych.
Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy. Konstrukcja
zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Możliwość wielokrotnego napełniania.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0917/2011.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

8A 25F

3l

N2

9s

27 bar

12 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

+5 °C / +60 °C

6,5 kg

1000 V

510 mm

160 mm

DYSTRYBUTOR
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Gaśnica wodna mgłowa GWM-6x AF 1 KV
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Nadaje się do gaszenia pożarów olejów i tłuszczów jadalnych, płonącej na ludziach odzieży, ważnych dokumentów i urządzeń, do zabezpieczania obiektów
użyteczności publicznej, (zwłaszcza biur), archiwów, szkół, przychodni medycznych, kancelarii prawnych, jak również pomieszczeń gastronomicznych i kuchni
domowych.
Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy. Konstrukcja
zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Możliwość wielokrotnego napełniania.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC.Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0918/2011.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

13A 40F

6l

N2

12 s

27 bar

12 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

+5 °C / +60 °C

11,3 kg

1000 V

772 mm

160 mm

19

Gaśnica śniegowa 2kg GS-2x B 1KV

01

022

Znajduje zastosowanie w lakierniach, energetyce, halach przemysłowych oraz
wszędzie tam, gdzie użycie proszków gaśniczych jest niewskazane ze względu
na występowanie urządzeń wrażliwych na pyły i zabrudzenia.
▪ Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnienia.
▪ Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
▪ Gasi również pożary typu C.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2147/2014.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

34B

2 kg

CO2

6s

320 bar

15 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

-20 oC / +60 oC

7 kg

1000 V

543 mm

105 mm

Gaśnica śniegowa 5kg GS-5x B 1KV

19

01

023

Gaśnica śniegowa 5kg GS-5x B/E 123KV

19

01

024

Znajduje zastosowanie w lakierniach, energetyce, halach przemysłowych oraz
wszędzie tam, gdzie użycie proszków gaśniczych jest niewskazane ze względu
na występowanie urządzeń wrażliwych na pyły i zabrudzenia.
▪ Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnienia. ▪ Konstrukcja zaworu umożliwia
czasowe przerwanie gaszenia. ▪ Gasi również pożary typu C.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2255/2014.
Skuteczność gaszenia

Masa środka gaśniczego

Czynnik roboczy

Czas działania

Ciśnienie próbne zbiornika

89B

5 kg

CO2

9s

320 bar

Zakres temperatur

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica

-30 oC / +60 oC

14 kg

1000 V lub 245000 V*)

660 mm

140 mm

*) Gaśnica GS-5x B/E pozwala na gaszenie urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do
245000 V (fakt ten potwierdza dodatkowa etykieta
klejona obok etykiety głównej).

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

19 SPRZĘT GAŚNICZY
Gaśnica przewoźna proszkowa 25 kg AP-25x ABC 1 KV

19

01

025

Gaśnica przewoźna proszkowa 25 kg AP-25x ABC/E
245 KV

19

01

026

Gaśnice przewoźne AP-25x ABC znajdują szczególne zastosowanie na stacjach
benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, zakładach papierniczych,
tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp.
▪ Zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
▪ Konstrukcja prądownicy umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia.
▪ Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy.
▪ Możliwość wielokrotnego napełniania.
▪ 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą.
Spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED
97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0956/2011.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Ciśnienie
próbne

Ciśnienie
robocze

Zakres temperatur stosowania

Masa
całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita
wysokość

Całkowita
długość

A II B C

25 kg

N2

31 bar

16 bar

20 oC / +60 oC

48 kg

1000 V lub 245000 V*)

1050 mm

440 mm

Gaśnica przewoźna proszkowa 25 kg AP-25z ABC/E
245KV

19

01

027

Zastosowanie: na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysł., papierniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itd.
▪ Konstrukcja prądownicy umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia.
▪ Zawór bezpieczeństwa ograniczający wzrost ciśnienia w zbiorniku głównym.
▪ Możliwość wielokrotnego napełniania.
▪ 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego.
Spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED
97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 0957/2011.
Skuteczność Masa środka
gaszenia
gaśniczego
A II B C

25 kg

Czynnik
Poj.
Ciśnienie Ciśnienie Zakres tempera- Masa
roboczy zbiornika próbne
robocze
tur stosowania całkowita
N2

2 dm3

26 bar

15 bar

20 oC / +60 oC

52 kg

Maks. napięcie
gaszonego urządz.

Całk.
wysokość

Całk.
długość

1000 V lub 245000 V*)

1050 mm

440 mm

Gaśnica przewoźna proszkowa 50 kg AP-50x ABC 1 KV

19

01

028

Gaśnica przewoźna proszkowa 50 kg AP-50x

19

01

029

ABC/E 245 KV

Zastosowanie: na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, papierniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp.
▪ Zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
▪ Konstrukcja prądownicy umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia.
▪ Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy.
▪ 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą.
Spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED
97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1509/2013.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka gaśniczego

Czynnik
roboczy

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie robocze

A IIIB C

50 kg

N2

31 bar

16 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Całkowita długość

-30 oC / +60 oC

85 kg

1000 V lub 245000 V*)

1100 mm

540 mm

*) Gaśnica przewoźna AP-25z ABC/E pozwala
na gaszenie urządzeń elektroenergetycznych o
napięciu do 245000 V (fakt ten potwierdza dodatkowa etykieta klejona obok etykiety głównej).

DYSTRYBUTOR
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19 SPRZĘT GAŚNICZY
Gaśnica przewoźna proszkowa 50 kg AP-50zABC 1KV

19

01

030

Gaśnice przewoźne AP-50z ABC znajdują szczególne zastosowanie na stacjach
benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, zakładach papierniczych,
tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itd.
▪ Konstrukcja prądownicy umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia.
▪ Zawór bezpieczeństwa ograniczający wzrost ciśnienia w zbiorniku głównym.
▪ Możliwość wielokrotnego napełniania.
▪ 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego.
Spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED
97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1510/2013.
Skuteczność gaszenia

Masa środka gaśniczego

Czynnik
roboczy

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie robocze

A IIIB C

50 kg

N2

26 bar

15 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Całkowita długość

-30 oC / +60 oC

89 kg

1000 V

1100 mm

540 mm

Gaśnica pianowa gastronomiczna 2L GWG-2xABF 1 KV

19

01

031

Zaprojektowana dla zabezpieczania pomieszczeń, w których występuje szczególne zagrożenie pożarami olejów i tłuszczów jadalnych. Szeroko stosowana w
gastronomii i kuchniach domowych. Gasi również urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000 V.
▪ Bardzo skuteczna w gaszeniu olejów i tłuszczów jadalnych.
▪ Warstwa izolacyjna środka gaśniczego uniemożliwia ponowny samozapłon.
▪ Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
▪ Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
▪ Możliwość wielokrotnego napełniania.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa
PED 97/23/EC. Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2000/2014.
Skuteczność
gaszenia

Masa środka
gaśniczego

Czynnik
roboczy

Czas
działania

Ciśnienie próbne
zbiornika

Ciśnienie
robocze

5A 34B 25F

2l

N2

6s

27 bar

15 bar

Zakres temperatur stosowania

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica zbiornika

-30 oC / +60 oC

4,5 kg

1000 V

433 mm

110 mm

19

Urządzenie gaśnicze GSE-2x z wieszakiem 1 KV
Gaszenie urządzeń wrażliwych na pyły i zabrudzenia. Specjalnie zaprojektowana
dysza eliminuje zjawisko szoku termicznego. Szczególnie polecane dla zabezpieczania urządzeń elektronicznych w tym komputerów, rozdzielni i szaf sterowniczych, serwerowi itp.
Posiada pozytywną opinię Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
Masa środka gaśniczego

Czynnik roboczy

Czas działania

Ciśnienie próbne zbiornika

Ciśnienie robocze

2 kg

CO2

6s

315 bar

15 bar

Zakres temperatur

Masa całkowita

Maks. napięcie gaszonego urządz.

Całkowita wysokość

Średnica

-20 oC / +60 oC

ok. 6,5 kg

1000 V

543 mm

105 mm

DYSTRYBUTOR
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K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

19 SPRZĘT GAŚNICZY
Wieszaki i stojaki na gaśnice
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Wieszak tworzywowy GP2/PM; GP2/MM

19

02

001

Wieszak metalowy GP2; GWG2
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002

Wieszak uniwersalny z opaską GP2

19
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003

Wieszak zaczepowy (pojedyńczy uchwyt) GP4; GP6;
GW6

19

02

004

Wieszak zaczepowy (podwójny uchwyt) GP4; GP6;
GP9; GP12; GW6

19

02

005

Wieszak zaczepowy z opaską (pojedyńczy uchwyt)
GP4; GP6; GW6

19

02

006

Wieszak zaczepowy z opaską (podwójny uchwyt)
GP4; GP6; GW6

19

02

007

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

19 SPRZĘT GAŚNICZY
Wieszak talerzowy z opaską GP4; GP6; GW6
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Wieszak talerzowy z opaską GP9; GP12

19

02

009

Wieszak talerzowy z 2 opaskami GP4; GP6; GW6

19

02

010

Wieszak talerzowy z opaską GS2; GSE2

19

02
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Wieszak zaczepowy do zaworu z uchem GS5
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Wieszak talerzowy z opaską GS5
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Stojak na gaśnice od 4 do 12 kg

19

02

014
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Agregaty gaśnicze i wyposażenie
dodatkowe
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Agregat gaśniczy POWERJET
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POWERJET jest to przenośne urządzenie gaśnicze wyposażone w wysokociśnieniową pompę ze zbiornikiem, przeznaczone do gaszenia małych pożarów
wodą lub pianą oraz spłukiwania plam substancji chemicznych (również ropopochodnych). Konstrukcja POWERJET pozwala na umieszczenie urządzenia na
samochodach pożarniczych w miejscu motopompy. Urządzenie wytwarza mgłę
wodną, która odcinając dopływ tlenu bardzo szybko gasi pożar, jednocześnie zabezpiecza ratowników przed działaniem wysokiej temperatury. Silnik uruchamia
się lekko za pomocą cięgna ręcznego lub rozrusznika elektrycznego. W chwili
naciśnięcia dźwigni prądownicy automatycznie uzyskujemy ciśnienie robocze.
Zawartość zbiornika (100 litrów) pozwala prowadzić akcję gaśniczą przez 5 minut
przy maksymalnym ciśnieniu 180 bar.
Zbiornik można napełniać wodą z sieci hydrantowej przez nasadę Ø 52 lub przez
pokrywę w zbiorniku. POWERJET może również zasysać wodę z dowolnego źródła za pomocą węża ssawnego. Uzupełnianie wody przez pokrywę może się odbywać także podczas pracy urządzenia.
POWERJET przy zastosowaniu odpowiedniego ciśnienia może być wykorzystany do mycia samochodów, elewacji budynków, elementów budowlanych itp.

Agregat gaśniczy WATERJET
WATERJET jest to przenośne urządzenie gaśnicze przeznaczone do gaszenia
małych pożarów wodą lub pianą oraz spłukiwania plam substancji chemicznych
(również ropopochodnych) itp. Konstrukcja WATERJET-a pozwala na umieszczenie urządzenia na samochodach pożarniczych. Urządzenie wytwarza mgłę wodną, która odcinając dopływ tlenu bardzo szybko gasi pożar, jednocześnie zabezpiecza ratowników przed działaniem wysokiej temperatury.
Silnik uruchamia się lekko za pomocą cięgna ręcznego lub rozrusznika elektrycznego. W chwili naciśnięcia dźwigni prądownicy automatycznie uzyskujemy ciśnienie robocze. Zasilanie przez nasadę Ø 52 wodą z sieci hydrantowej, ze zbiornika
samochodu gaśniczego lub z innego źródła wody za pomocą węża ssawnego.
WATERJET przy zastosowaniu odpowiedniego ciśnienia może być wykorzystany
do mycia samochodów, elewacji budynków, elementów budowlanych itp.

Agregat gaśniczy HLG WATERJET 200
POWERJET 200 to stacjonarne urządzenie gaśnicze przeznaczone do zabudowy
na samochodach pożarniczych, wyposażone w wysokociśnieniową pompę oraz
zbiornik na 200 litrów środka gaśniczego.
Idealny do gaszenia małych pożarów wodą lub pianą oraz spłukiwania plam substancji chemicznych (również ropopochodnych). Niewielkie wymiary oraz masa
urządzenia wynosząca tylko 343 kg (wraz ze środkiem gaśniczym) dają możliwość
wyposażenia samochodu w dodatkowy sprzęt.
Zawartość zbiornika pozwala prowadzić akcję gaśniczą przez 10 minut przy maksymalnym ciśnieniu 180 bar. Zbiornik można napełniać wodą z sieci hydrantowej
przez nasadę Ø 52 lub przez pokrywę w zbiorniku.
POWERJET 200 może również zasysać wodę z dowolnego źródła za pomocą
węża ssawnego. Uzupełnianie wody przez pokrywę może się odbywać także podczas pracy urządzenia.
POWERJET 200 przy zastosowaniu odpowiedniego ciśnienia może być wykorzystany do mycia samochodów, elewacji budynków, elementów budowlanych itp.
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19 SPRZĘT GAŚNICZY
Rozrusznik elektryczny do POWERJET, WATERJET,
HYDROJET
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Rozrusznik elektryczny do wysokociśnieniowych urządzeń gaśniczych. W komplecie znajduje się akumulator 12V oraz gniazdo do ładowania akumulatora.

Wózek jezdny do POWERJET
Umożliwiają transport urządzenia POWERJET.
Szybki montaż i demontaż kółek dzięki zatrzaskom

Prowadnica przesuwalna do POWERJET
Umożliwia zamontowanie urządzenia POWERJET na samochodzie pożarniczym.
Dzięki łatwemu w obsłudze mechanizmowi pozwala na szybkie wysunięcie urządzenia z samochodu.

DYSTRYBUTOR
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19 SPRZĘT GAŚNICZY
Sprzęt gaśniczy - pozostały
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Wiadro brezentowe 10 l
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Wiadro brezentowe o pojemności 10 litrów. Materiał - sakoplan 670.
Średnica 30 cm, wysokość 23 cm.
Przydaje się przede wszystkim przy zalewaniu motopompy.
Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.

Podręczny zestaw gaśniczy PZG-1
Skład zestawu PZG-1:
xx gaśnica śniegowa GS-5x,
xx gaśnica proszkowa GP-12z,
xx gaśnica pianowa GW-9z,
xx koc gaśniczy.
Umocowanie sprzętu gaśniczego na wózku umożliwia jego przemieszczenie na
miejsce akcji. Uniwersalny charakter zestawu oraz zdolność gaszenia pożarów
różnych grup pozwala na jego wielorakie zastosowanie, np. przy pracach spawalniczych, w teatrach, obiektach sportowych i sakralnych, muzeach, placówkach
zdrowia, bazach transportowych.

Agregat pianowy 20l AWP-20x
Agregat ten ma zastosowanie w zakładach przemysłowych i petrochemicznych,
stacjach benzynowych, magazynach paliw płynnych i cieczy łatwopalnych, tworzyw sztucznych, tkanin, papieru, drewna.
xx zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą z wewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym
xx 5-metrowy wąż gumowy, ułatwiający kierowanie środka gaśniczego
xx zawór bezpieczeństwa ograniczający wazrost ciśnienia w zbiorniku głównym
xx poręczny wózek, umożliwiający łatwy i szybki transport urządzenia
Agregat nie posiada świadectwa dopuszczenia i stanowi dodatkowe wyposażenie zabezpieczające.
Masa środka
gaśniczego

Czynnik roboczy

Ciśnienie próbne zbiornika

Ciśnienie
robocze

Masa
całkowita

Całkowita
wysokość

Całkowita
długość

25 dm

sprężone powietrze

26 bar

16 bar

58 kg

1100 mm

420 mm

Samoczynne urządzenie gaśnicze 4kg SUG-4x ABC
Samoczynne urządzenie gaśnicze przeznaczone jest do gaszenia ciał stałych,
np. drewna, tworzyw sztucznych, tkanin, a także łatwopalnych cieczy, gazów,
pyłu węglowego oraz urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach zamkniętych,
w których nie przewiduje się stałej obsługi (magazyny farb i olejów, towarów łatwopalnych, rozdzielniach elektrycznych itp).
xx zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
xx zawór ampułkowy, który może być uruchomiony impulsem elektrycznym przesłanym z automatycznej centrali alarmowej lub w wyniku przekroczenia krytycznej temperatury w pomieszczeniu
xx prosta obsługa
xx niezawodność w działaniu
xx masa śr. gaśniczego: 4kg
xx temperatura uruchomienia: +68°C
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Tłumice i sita kominowe
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Tłumica metalowa bez drzewca
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Tłumica stosowana jest w pożarnictwie do tłumienia pożarów przyziemnych np:
pożary traw i ściółki leśnej.
Metalowe pióra ułożone warstwowo.

Tłumica gumowa bez drzewca
Tłumica stosowana jest w pożarnictwie do tłumienia pożarów przyziemnych np:
pożary traw i ściółki leśnej.
Część robocza wykonana ze zbrojonej trudno palnej gumy w kolorze czarnym o
kształcie liścia.

Tłumica metalowa bez styla
Tłumica należy do grupy podręcznego sprzętu gaśniczego. Przeznaczona jest do
gaszenia pożarów przyziemnych głównie w okresie wiosennym: pokrywy gleby
(traw, ściółki leśnej).
Jest wyposażeniem leśnych baz sprzętu strażackiego oraz dodatkowym wyposażeniem samochodów patrolowo-gaśniczych i służbowych.
Metalowe pióra ułożone warstwowo, trwale umocowane w obsadzie.

Tłumica metalowa ze stylem teleskopowym aluminiowym
Przeznaczona jest do gaszenia pożarów przyziemnych głównie w okresie wiosennym: pokrywy gleby (traw, ściółki leśnej).
Metalowe pióra ułożone warstwowo, trwale umocowane w obsadzie.
Stylisko teleskopowego wykonane z rur aluminiowych PA-38, zakończonego gumową rączką zapobiegającą ześlizgiwaniu się dłoni plus blokada mimośrodkowa
wykonana z twardego PCV.

Tłumica metalowa z drążkiem drewnianym
Tłumica należy do grupy podręcznego sprzętu gaśniczego. Przeznaczona jest do
gaszenia pożarów przyziemnych głównie w okresie wiosennym: pokrywy gleby
(traw, ściółki leśnej).
Jest wyposażeniem leśnych baz sprzętu strażackiego oraz dodatkowym wyposażeniem samochodów patrolowo-gaśniczych i służbowych.
Część robocza: metalowe pióra ułożone warstwowo, trwale umocowane w obsadzie.
Styl o długości 2,30m i średnicy 30mm.
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Styl drewniany do tłumicy
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Tłumica gumowa ze stylem teleskopowym aluminiowym
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Tłumica metalowa ze stylem/drążkiem drewnianym
Tłumica stosowana jest w pożarnictwie do tłumienia pożarów przyziemnych np:
pożary traw i ściółki leśnej.
Tłumica z drążkiem jednoczęściowym.
Metalowe pióra ułożone warstwowo, trwale umocowane w obsadzie.
Styl o długości 2,30 m i średnicy 30 mm

Tłumica metalowa z drążkiem aluminiowym dwuczęściowym
Do gaszenia pożarów przyziemnych głównie w okresie wiosennym: pokrywy gleby (traw, ściółki leśnej). Styl o długości 2,30 m i średnicy 30 mm, długość całkowita 206 cm, długość po złożeniu: 113,5 cm, masa całkowita 2,05 kg. Część
robocza: szerokość: 24,5 cm, długość: 51 cm, ze zbrojonej trudnozapalnej gumy
o grubości 5 mm i powierzchni 0,11 m2, odpornej na rozdarcia. Na zewnętrznej
stronie znajduje się tzw. „użebrowanie”, które wzmacnia i usztywnia część roboczą. Na drążek tłumicy o średnicy Ø 2,5 cm składa się: dłuższa aluminiowa część
o długości 102 cm, stanowiąca rękojeść tłumicy, krótsza stalowa część o długości
53 cm. Obie części drążka łączone są zatrzaskami. Krótka stalowa część o długości 6 cm zatopiona jest w gumowej części roboczej.

Tłumica gumowa ze stylem teleskopowym służy do gaszenia pożarów pokrywy
gleby, np. palących się traw w okresie wiosennym.
Część robocza wykonana ze zbrojonej trudno palnej gumy w kolorze czarnym o
kształcie liścia.
Całkowita długość 190 cm, po złożeniu 130 cm.

Tłumica gumowa składana z drążkiem aluminiowym
typ TGS-3
Przeznaczona jest do gaszenia pożarów pokrywy gleby (traw, ściółki leśnej).
Długość całkowita - 206 cm, długość po złożeniu - 113,5 cm, waga 2,05 kg
Część robocza: szerokość - 24,5 cm, długość - 51 cm
Część robocza jest elementem wymiennym; w przypadku jej zużycia można zakupić tylko część roboczą i dokręcić ją do drążka tłumicy już zakupionej.

Sito kominowe
Wykonane jest z tkanej siatki drucianej naciągniętej na ramę z kątownika.
Nie dopuszcza do wydostania się z komina iskier i płomieni, które mogłyby
spowodować pożar dachu, rozgrzewając się silnie podnoszą temperaturę gazów
w górnej części komina, stwarzając mniejszą różnicę temperatur, przez co
zmniejsza się ciąg kominowy. Wielkość oczek siatki 3,2 x 3,2 mm.
Wykonanie: siatka stalowa tkana o wymiarach 600 x 600 mm i kątownik stalowy
o wymiarach 25 x 25 mm.
Wymiary: 60 x 60 cm.
Waga - 5,5 kg.
Materiał - siatka i stal ocynkowana.
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Hydronetki
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Hydronetka wodna plecakowa 17 (PCV)
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Waga pustej hydronetki - 3 kg, zbiornik - PCV, pompka - mosiądz chromowany
prąd zwarty - 12 m (w poziomie), prąd rozproszony - 3 m. wydajność - 3,95 l przy 33 ruchach pompki na minutę).
Pozytywna ocena Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Hydronetka wodna 20 l (tworzywo PCV)

19

06

002

19

06

003

Waga pustej hydronetki - 3,5 kg, zbiornik - PCV, prąd zwarty - 10 m (w poziomie),
prąd rozproszony - 3 m, wydajność - 20 l (przy 37 pełnych ruchach pompy na minutę).

Hydronetka wodna 10 l (metalowa) na zawody
sportowo-pożarnicze MDP

Waga pustej hydronetki - 8,80 kg, zbiornik - stal, pompka - mosiądz, prądownica pyszczek - 4 mm, wąż - fi 25,3 mb, wydajność - 10 l (przy 27 pełnych ruchach pompy na minutę)
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Hydronetka wodna plecakowa HPS 17/M zbiornik
sztywny
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Wykorzystywana jest do gaszenia pojedynczych źródeł pożaru. Hydronetka posiada sztywny zbiornik z wytrzymałego tworzywa sztucznego o pojemności 17 l
i pompkę umożliwiającą wytwarzanie zwartego - 12 m lub rozproszonego - minimum 3 m strumienia wody.
xx łączna masa hydronetki wynosi 3,94kg,
xx pojemność zbiornika 17,5 l,
xx hydronetka zapewnia możliwość zamocowania przewodu z pompką do zbiornika bez zdejmowania go z pleców,
xx zgodna z zaleceniami Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Hydronetka wodna plecakowa HPE 19/M zbiornik
elastyczny
Hydronetka posiada zbiornik o pojemności 19 l i pompkę umożliwiającą wytwarzanie zwartego - 12 m lub rozproszonego strumienia wody o zasięgu min. 3 m
xx zbiornik z wytrzymałego tworzywa sztucznego,
xx łączna masa hydronetki wynosi 1,85 kg,
xx hydronetka zapewnia możliwość zamocowania pompki do pasa naramiennego
bez zdejmowania jej z pleców.
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Szafki na gaśnice proszkowe 2-6 kg
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Szafka natynkowa G-90 na gaśnice 2 kg
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Drzwi pełne. Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr. min. 3μm na
stronę; farba poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych
Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku o gr. min.
3μm na stronę).
Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 μm - farba proszkowa poliestrowa.
Oznaczenia: znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012, dane producenta.
Rodzaj zamka: EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny.
Kolor: RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard, RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
Wymiary: szer., wys., głębokość 220 x 480 x 180 mm

Szafka natynkowa G-91 na gaśnice 2 kg
Drzwi pełne.
Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr. min. 3μm na stronę; farba
poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych
Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9
Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01
Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 μm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV
Oznaczenia: Znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012. Dane producenta
Rodzaj zamka: patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm
Kolor: RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard, RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
Inny - dostępne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne. - opcja
Wymiary: szerokość 220 mm, wysokość 480 mm, głębokość 180 mm.

Szafka natynkowa G-92 na gaśnice 2 kg (narożna)
Drzwi pełne. Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr. min. 3μm na
stronę; farba poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych
Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9
Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku o gr. min.
3μm na stronę)
Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 μm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV
Oznaczenia: Znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012. Dane producenta
Rodzaj zamka: EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
Kolor: RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard, RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
Inny - dostępne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne. - opcja
Wymiary gabarytowe:
Szerokość
Wysokość
Głębokość
220 mm
480 mm
180 mm
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Szafka natynkowa G-93 na gaśnice 2 kg (narożna)

19

07

004

19

07

005

19

07

006

Drzwi pełne. Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr. min. 3μm na
stronę; farba poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych
Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9
Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01.
Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 μm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV
Oznaczenia: Znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012. Dane producenta
Rodzaj zamka: patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm
Kolor: RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV - standard, RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
Inny - dostępne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne. - opcja
Wymiary gabarytowe:
Szerokość
Wysokość
Głębokość
220 mm
480 mm
180 mm

Szafka natynkowa G-95 na gaśnice 4-6 kg
Drzwi pełne. Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr. min. 3μm na
stronę; farba poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.
Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9.
Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku o gr. min.
3μm na stronę). Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 μm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV
Rodzaj zamka: EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny, patentowy wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie
drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1 mm
Kolor:RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa - standard
RAL9010 (biały) - farba poliestrowa - standard
Wymiary gabarytowe
Szerokość Wysokość Głębokość
300 mm
600 mm 180 mm

Szafka natynkowa G-96 na gaśnice 4-6 kg
Drzwi pełne. Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr. min. 3μm na
stronę; farba poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.
Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) OH18N9
Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku o gr. min.
3μm na stronę).
Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 μm - farba proszkowa poliestrowa.
Znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012, dane producenta.
Rodzaj zamka:
xx EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
xx Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm
Kolor:
xx RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
xx RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
xx Inny - dostępne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne. - opcja
Wymiary gabarytowe
xx Szerokość
Wysokość Głębokość
xx 260 mm
560 mm
180 mm
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Szafki na gaśnice proszkowe 6-12 kg
Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr.
min. 3μm na stronę; farba poliestrowa do zastosowań
zewnętrznych i przemysłowych
Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna)
OH18N9
Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01
(powłoka cynku o gr. min. 3μm na stronę)
Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 μm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV
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Oznaczenia:

xx Znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012
xx Dane producenta
Kolor:
xx RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na
promienie UV. - standard
xx RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
xx Inny - dostępne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne. - opcja

Szafka natynkowa G-100 na gaśnice 6-12 kg
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Wykonanie:
Drzwi pełne
Rodzaj zamka:
EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
Wymiary gabarytowe:
szerokość x wysokość x głębokość: 300 x 730 x 220 mm.

Szafka natynkowa G-101 na gaśnice 6-12 kg
Wykonanie:
Drzwi z oknem z pleksiglasu
Rodzaj zamka:
EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
Wymiary gabarytowe
szerokość x wysokość x głębokość: 300 x 730 x 220 mm.

Szafka natynkowa G-102 na gaśnice 6-12 kg
Drzwi pełne
Rodzaj zamka:
Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1 mm
Wymiary gabarytowe:
szerokość x wysokość x głębokość: 300 x 730 x 220 mm.
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Szafka natynkowa G-103 na gaśnice 6-12 kg

19

08

004

19

08

005

19

08

006

19

08

007

19

08

008

Drzwi z oknem z pleksiglasu.
Rodzaj zamka:
Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm
Wymiary gabarytowe:
szerokość x wysokość x głębokość: 300 x 730 x 220 mm

Szafka podtynkowa G-104 na gaśnice 6 kg
Drzwi pełne
Rodzaj zamka:
xx EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
xx Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm
Wymiary: 300 mm 700 mm 180 mm

Szafka podtynkowa G-105 na gaśnice 6-12 kg
Wnękowa (podtynkowa) „W”
Szafka na gaśnicę 6-12 kg
Wykonanie: Drzwi pełne
Rodzaj zamka:
xx EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
xx Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm
Wymiary: szerokość wysokość głębokość: 300 x 700 x 220 mm.

Szafka natynkowa G-106 na gaśnice 6-12 kg
(narożna)
Drzwi pełne.
Rodzaj zamka:
xx EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny,
xx patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1 mm
Wymiary: szerokość wysokość głębokość: 300 x 700 x 240 mm.

Szafka natynkowa G-107 na gaśnice 6-12 kg
(narożna)

Drzwi z oknem z pleksiglasu
Rodzaj zamka:
xx EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
xx Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm
Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość: 300 x 700 x 240 mm.
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Szafki na gaśnice śniegowe GS-5
Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr.
min. 3μm na stronę; farba poliestrowa do zastosowań
zewnętrznych i przemysłowych.
Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna)
OH18N9.
Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01
(powłoka cynku o gr. min. 3 μm na stronę).
Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 μm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV.
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Oznaczenia:

xx Znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012
xx Dane producenta.
Kolor:
xx RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na
promienie UV - standard.
xx RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV - standard.
xx Inny - dostępne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne - opcja.

Szafka natynkowa G-108 na gaśnice GS-5
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Drzwi pełne
Rodzaj zamka:
xx EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
xx Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm
Wymiary gabarytowe:
szerokość x wysokość x głębokość: 350 x 900 x 250 mm

Szafka natynkowa G-109 na gaśnice GS-5
Drzwi z oknem z pleksiglasu.
Rodzaj zamka:
xx EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
xx Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm
Wymiary gabarytowe:
szerokość x wysokość x głębokość: 350 x 900 x 250 mm

DYSTRYBUTOR

K ATA L OG SPRZĘTU POŻARNICZEGO

19 SPRZĘT GAŚNICZY
19

Szafki na dwie gaśnice
Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr.
min. 3μm na stronę; farba poliestrowa do zastosowań
zewnętrznych i przemysłowych.
Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna)
OH18N9
Materiał szafy - stal cynkowana elektrolitycznie DC01
(powłoka cynku o gr. min. 3 μm na stronę).
Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 μm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV.
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Oznaczenia:

xx Znak bezpieczeństwa „Gaśnica” PN-EN ISO 7010_2012
xx Dane producenta.
Kolor:
xx RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na
promienie UV - standard
xx RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV - standard.
xx Inny - dostępne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne - opcja.

Szafka natynkowa G-112 na dwie gaśnice 6-12 kg
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Wykonanie:
Drzwi pełne
Rodzaj zamka:
xx EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
xx Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm
Wymiary gabarytowe szerokość x wysokość x głębokość: 600 x 730 x 220 mm

Szafka natynkowa G-113 na dwie gaśnice 6-12 kg
Drzwi z oknem z pleksiglasu
Rodzaj zamka:
xx EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
xx Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm
Wymiary gabarytowe
szerokość x wysokość x głębokość: 600 x 730 x 220 mm
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