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MOBILNA JEDNOSTKA PIANOWA DF130

Mobilna jednostka DF130 to idealne rozwiązanie, wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia
szybko rozprzestrzeniającego się pożaru, czyli magazynów, sklepów i terminali przeładunkowych
substancji łatwopalnych. WYMIARY: Wysokość: 1020 mm Szerokość: 710 mm Głębokość: 910
mm

Zastosowanie:

magazynowanie paliw
magazyny farb, lakierów
stacje przeładunkowe paliw
pomieszczenia kotłowni / maszynownie
inne miejsca o wysokim stopniu zagrożenia pożarowego

Szybka i niezawodna w użyciu, obsługiwana przez jedną osobę, wymaga tylko podłączenia do sieci wodociągowej.

pojemność środka pianotwórczego 130 litrów
możliwość zastosowania wszystkich środków pianotwórczych
wygodna i łatwa w przemieszczaniu
obsługiwana tylko przez jedną osobę
długi czas użycia
napełniona 3% koncentratem środka pianotwórczego pracuje przez 20 min. wytwarzając ponad 34.000 litrów piany ciężkiej
zbiornik odporny na chemiczną korozję – możliwość zastosowania wszystkich dostępnych na rynku środków pianotwórczych
waga zbiornika: 10,75 kg ± 0,75 kg
materiał zbiornika – żywica izoftalowa, 3 warstwowa, struktura 450 gm/m2
podwozie wykonane z metalu zaopatrzone w gumowe koła o średnicy 400 mm

Wyposażenie standardowe:

prądownica pianowa PP-2
zasysacz liniowy Z-2 z zaworem kulowym
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Na życzenie klienta DF130 może być wyposażona w:

prądownicę pianową PP-4 + zasysacz Z-4
wytwornicę piany WP-2 + zasysacz Z-2
wytwornicę piany WP-4 + zasysacz Z-4


