
Głowica dozująca

Zasysacz Ultra-light

Stopka

Precyzyjny zasysacz liniowy „ultra-light” Z-800 jest zmodyfikowaną 

wersją modeli ultra-light 200 i 400. Nie posiada końcówek dozują-

cych – tu stosuje się głowicę dozującą z pokrętłem wyboru stopnia 

mieszania – posiada za to możliwość stałego mocowania do podło-

ża za pomocą stopki.

Niezaprzeczalną i unikalną zaletą jest możliwość stosowania za-

sysacza bezpośrednio zarówno przy prądownicach wodno-piano-

wych 75 jak również samochodach gaśniczych. Zapewniają to jego 

minimalne rozmiary i waga.

Standardowo zasysacz ustawiony jest fabrycznie na dozowanie 

środka pianotwórczego tylko w stężeniu 6%. Po zamontowaniu gło-

wicy dozującej uzyskuję się możliwość dozowania środka w stęże-

niach 0,4%; 1% ; 3% ; 6%. W zestawie z głowicą użytkownik otrzy-

muje wężyk dozujący z rurką. 

Stopka jest również opcjonalna i nie ma obowiązku zakupu jej 

razem z zasysaczem. Często może wystarczyć wersja podstawowa 

zasysacza, bez stopki i głowicy dozującej – co znacznie zmniejsza 

koszta zakupu. Ale wersja pełna, z głowicą i stopką mimo wyraźne-

go wzrostu kosztów zakupu nadal prezentuje się atrakcyjnie na tle 

innych ofert rynkowych. 

Precyzyjny zasysacz liniowy „ultra-light” to supernowoczesne roz-

wiązanie konstrukcyjne dla straży pożarnych. 

Niezaprzeczalną i unikalną zaletą jest możliwość stosowania 

zasysacza bezpośrednio zarówno przy prądownicach wodno-pia-

nowych jak również samochodach gaśniczych. Zapewniają to jego 

minimalne rozmiary. Zasysacz podłącza się do wejścia prądownicy 

wodno-pianowej lub zaworu wylotowego samochodu gaśniczego 

nie posiadającego opcji podawania środka pianotwórczego lub wte-

dy gdy środek w zbiorniku się skończy (zdjęcie 1).

Zastosowane specjalne wymienne dozowniki (zdjęcie 2) gwa-

rantują aptekarską dokładność podania środka pianotwórczego, 

co w znacznej mierze obniża koszty akcji gaśniczej. Każdy zasysacz 

posiada w zestawie komplet dozowników, każdy dla innej wartości 

procentowej mieszania środka oraz wężyk zasysający środek piano-

twórczy (zdjęcie 1). Ustawienia 0,4% lub 1% pozwalają na użycie 

standardowych środków pianotwórczych jako zwilżaczy lub uzyska-

nie piany średniej bądź ciężkiej przy użyciu specjalnego środka pia-

notwórczego, np. PYROCOOL AFFF 1%

Precyzyjny zasysacz liniowy
„ultra-light” 200 i 400

Precyzyjny zasysacz liniowy „ultra-light” 800

Wykonanie: ze stopu aluminium z pierwszego wytopu przy obrób-

ce cieplnej w formie grawitacyjnej, z anodyzacją trwałą i impregna-

cją PTFE.

Przepływ wody: 200 lub 400 l/min

Tryby mieszania środka pianotwórczego:
0,4%; 1%; 3%; 6% – ostatnia wartość tylko dla modelu 200.

Nasady wejścia/wyjscia: STORZ 52 gw.zew. / STORZ 52 gw.wew.

Długość: 20 cm

Waga: 1,3 kg

Wykonanie: Ze stopu aluminium z pierwszego wytopu przy obrób-

ce cieplnej w formie grawitacyjnej, z anodyzacją trwałą i impregna-

cją PTFE.

Przepływ wody: 800 l/min

Tryby mieszania środka pianotwórczego: 6% w wykonaniu stan-

dardowym 0,4%; 1%; 3%; 6% z głowicą dozującą.

Nasady wejścia/wyjscia:  STORZ 75

Waga: 2 kg

Długość z nasadami: ok. 26 cm

Wysoka technologia i precyzja wykonania gwarantują aptekar-

ską dokładność podania środka pianotwórczego, co w znacznej mie-

rze obniża koszty akcji gaśniczej.

Zasysacz posiada szybkie zamknięcie podawania środka. Strata 

ciśnienia na zasysaczu wynosi do 40% co oznacza, że przy podaniu 

wody o ciśnieniu 10 bar do zasysacza, na wyjściu uzyskamy podanie 

roztworu środka pianotwórczego o ciśnieniu 6 bar.

ARMATURA WODNO-PIANOWA
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