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POJEDYNCZA PRADOWNICA 
DRY CHEM 

PODWÓJNA PRADOWNICA 
DRY CHEM
niskoprezna

Prądownice POK typu DRY CHEM z pojedynczym lub 
podwójnym wlotem to wytrzymałe i lekkie urządzenia 
wieloparametryczne, niezastąpione w sytuacjach 
wymagających zastosowania suchych środków 
chemicznych. Wykonane z wysokiej jakości stopu 
aluminium i pokryte w procesie NITUFF™ impregnowanym 
i anodyzowanym PTFE na głębokość 50 mikronów 
(standardowa powłoka anodyzowana: 20 mikronów). 
Standardowy zawór kulowy, również utwardzany zgodnie z 
wymaganiami procesu NITUFF, zapewnia wieloletni okres 
niezawodnego użytkowania przy minimalnym zużyciu. 
 
Szeroki zakres dostępnych wartości natężenia przepływu 
od 2,0 do 7 funtów/s (0,8 do 4,0 kg/s). 
 
W przypadku prądownicy POK typu DRY CHEM istnieje 
możliwość zastosowania sprężonego powietrza w celu 
wytworzenia drobnokroplistej mgły wodnej, która pozwala 
na szybsze obniżenie temperatury w niektórych warunkach 
(przepływ wody 400 l/min w połączeniu z przepływem 
powietrza 200 m

3
/h). 

 
Zasięg prądownicy POK typu DRY CHEM połączonej z 6% 
nakładką pianową przy 90 psi wynosi ponad 82 stopy (25 
m) przy stopniu spienienia na poziomie 10 lub wyższym. 
 
Prądownica POK typu COMPRESSED AIR w połączeniu z 
wodą/powietrzem zapewnia drobnokroplisty strumień 
ciśnieniowy o natężeniu 60 GPM oraz zasięgu 30 stóp i 
więcej. 
 
Podwójne złącza obrotowe na łożyskach dostępne przy 
złączach wejściowych 1,0” lub 1,5” w celu prostszego 
podłączania i obsługi. Standardowo wyposażone w czarny 
uchwyt pistoletowy. 

Podwójna pradownica DRY CHEM z gladkim przewodem, 
zlacza wejsciowe 1,5”

7.2 lb11.5''4.5''13.7''

Pojedyncza pradownica DRY CHEM, 
zlacze wejsciowe 1,0” lub 1,5”

4.1 lb11.5''6.0''4.5''

Podwójna pradownica DRY CHEM niskoprezna,
 zlacza wejsciowe 1,5”

7.9 lb14.5''4.5''13.7''

Automatyczna pradownica DRY CHEM 
z dozownikiem 

18973

16051

16029

9982P

Kod Opis Szer. Wys. Dł. Waga

3.9'' 8.1'' 13.8'' 3.1lb

AUTOMATYCZNA PRADOWNICA 
DRY CHEM
z dozownikiem

PODWÓJNA PRADOWNICA 
COMPRESSED AIR
z gladkim przewodem

 
PRĄDOWNICE DRY CHEM

Pojedyncze lub podwójne wejście
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