Pr¹downice do gaœnic œniegowych s³u¿¹ do
uformowania i kierowania na Ÿród³o ognia œrodka
gaœniczego gaœnicy œniegowej jakim jest dwutlenek
wêgla.
Wymagania mechaniczne i termiczne dla pr¹downic s¹
bardzo wysokie. W wyniku przeprowadzonych prób do
wykonania pr¹downic w PPUH "SUPRON 3"
stosowane s¹ materia³y o wysokich parametrach
wytrzyma³oœciowych oraz nowe rozwi¹zania
konstrukcyjne i technologiczne.
Rozwi¹zania te zapewniaj¹ miêdzy innymi pozytywne
wyniki prób ciœnieniem 23,00 MPa (230 atm) na
szczelnoœæ i wytrzyma³oœæ, a tak¿e zapewniaj¹
skutecznoœæ gaszenia gaœnic¹ œniegow¹ z zaworem
szybkootwieralnym zgodnie z najnowszymi wysokimi
wymaganiami normy EN. Wymagania normy zosta³y
potwierdzone w CNBOP podczas prób gaszenia
testowego Ÿród³a ognia.
Pr¹downice mog¹ pracowaæ w temperaturze
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od -40 C do +100 C.
Wykonywane s¹ w wersjach:
- dla gaœnic z zaworem szybkootwieralnym
- krótka tuba
- d³uga tuba
- dla gaœnic z zaworem pokrêcanym
- krótka tuba
- d³uga tuba

Pr¹downice do agregatów œniegowych s³u¿¹ do uformowania i kierowania na Ÿród³o
ognia œrodka gaœniczego agregatu ASL 30i ASL 60 jakim jest dwutlenek wêgla.
Wymagania mechaniczne i termiczne dla pr¹downic s¹ bardzo wysokie. W wyniku
przeprowadzonych prób do wykonania pr¹downic w PPUH "SUPRON 3" stosowane s¹
materia³y o wysokich parametrach wytrzyma³oœciowych oraz nowe rozwi¹zania
konstrukcyjne i technologiczne.
Rozwi¹zania te zapewniaj¹ miêdzy innymi pozytywne wyniki prób ciœnieniem 20,00 MPa
(200 atm) na szczelnoœæ i wytrzyma³oœæ. Dziêki zastosowaniu nowej konstrukcji dyszy oraz
wê¿a gumowego ze wzmocnieniem metalowym o ciœnieniu roboczym 16,00 MPa
zapewniaj¹ skutecznoœæ gaszenia przez agregaty przy zastosowaniu w agregatach
zaworów szybkootwieralnych.
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Pr¹downice mog¹ pracowaæ w temperaturze od -40 C do +100 C.
Wykonywane s¹ w wersjach:
- dla agregatów ASL 30 z wê¿em o d³ugoœci 5 m.
- dla agregatów ASL 60 z wê¿em o d³ugoœci 10 m.
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L (d³ugoœæ wê¿a) = 5 m / 10 m

PR¥DOWNICA DO GAŒNIC ŒNIEGOWYCH
PR¥DOWNICA DO AGREGATÓW ASL 30 I ASL 60

