
� Nowatorska konstrukcja
� Szerokie spektrum użycia
� Małe rozmiary i waga

Rodzaje pian: ciężka i średnia

Wydajność:  75-200 l/min

Waga: 9 kg

Ciśnienie:  max 12 bar

Zasilanie: hydrant

 autopompa

 motopompa

Przenośne Centrum Pianowe HANDY FOAM

Przenośne Centrum Pianowe „Handy Foam” to bardzo pożyteczne urządzenie do gaszenia pianą 

wszędzie tam, gdzie liczy się natychmiastowy czas reakcji, zanim na miejsce zdarzenia dotrze sa-

mochód gaśniczy czy zanim linia gaśnicza zostanie przygotowana lub w miejscach, gdzie dotarcie 

samochodu jest ograniczone lub niemożliwe. Strażak operujący zestawem może rozpocząć akcję 

gaśniczą już w kilka sekund od przybycia na miejsce zdarzenia.

URZĄDZENIE MOŻE BYĆ Z POWODZENIEM STOSOWANE NP.: 
• w akcjach gaszenia samochodów

• w akcjach gaszenia pomieszczeń zamkniętych jako urządzenie 

pomocnicze

• jako sprzęt asekuracyjny w trakcie dogaszania

• na wyposażeniu asekuracyjnym strażaka przy obiektach 

zagrożonych

• jako urządzenie pomocnicze na jednostkach pływających

• przy gaszeniu miejscowym lasów i ściółek.

Zestaw składa się ze zbiornika polietylenowego na środek pianotwórczy wraz z pasem nara-

miennym posiadającym gumowe zabezpieczenie ramienia i podciśnieniowej prądownicy 25, do 

której można zastosować wymiennie nakładkę piany ciężkiej lub średniej (obie w zestawie). W ze-

stawie również znajdują się wymienne wkłady dozujące (0,4; 1; 3 i 6%) charakteryzujące się wy-

soką precyzją dozowania środka. Wkłady takie są stosowane również w zasysaczach liniowych

„ultra-light”. Prądownica ze zbiornikiem połączona jest wężykiem z przeźroczystego PCV zbrojo-

nym metalową spiralą. Całość mieści się w stojaku, który można łatwo przymocować na stałe np. 

w samochodzie ratowniczo-gaśniczym.  

Stojak i nakładki pianowe wykonane są ze stopu aluminium z pierwszego wytopu w obrób-

ce cieplnej, anodowane trwale (utwardzane) i pokryte farbą epoksydową. Prądownica i elementy 

złączne impregnowane PTFE (pokryte teflonem). Wygodne profile rękojeści prądownicy i zbiornika 

pokryte są specjalną gumą zabezpieczającą przed poślizgiem mokrej rękawicy oraz przed przyma-

rzaniem. 

Prądownica posiada ruchome (obrotowe) końcówki do nasady wejściowej oraz przy wyjściu 

przy nakładce pianowej. Zapewnia to całkowity komfort pracy strażaka. Sitko nakładki piany śred-

niej wykonane jest ze stali nierdzewnej, a sama nakładka przypomina miniaturową wytwornicę 

piany.

Standardowo zestaw pracuje w linii wężowej 25, jednak istnieje możliwość adaptacji zestawu 

do linii 52 z nasadą na prądownicy o gwincie przyłączeniowym 1 /12 cala. 

Przy przepływie wody wynoszącym 75 l/min, ilość roztworu środka 6% wynosi prawie 170 

litrów i wystarcza na ponad 2 minuty akcji. Analogicznie przy 3% otrzymujemy 330 litrów roz-

tworu co pozwala na działania gaśnicze przez prawie 4,5 minuty a przy 1% ilość ta wyniesie 

1000 litrów i zapewni ponad 13-minutowe działanie.

ARMATURA WODNO-PIANOWA
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