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Zasysacze to wstępnie skonstruowane systemy, testowane pod kątem określonego ciśnienia na wejściu; ciśnienie próbne 
wynosi 200 psi. Ciśnienie na wejściu jest wyższe niż normalne ciśnienie próbne 100 psi zazwyczaj ze względu na straty 
powodujące próżnię, niezbędną do pobierania koncentratu do zaworu dozującego. Ciśnienie na wyjściu zasysacza określane 
jest mianem przeciwciśnienia. Rzeczywiste przeciwciśnienie w zasysaczu stanowi połączenie strat wynikających z tarcia 
wewnątrz węża, ciśnienia dyszy i ewentualnie strat na wysokości. POK jest jedynie producentem, który dostarcza szeroki 
asortyment zasysaczy ze spadkiem ciśnienia zredukowanym do 20%, co minimalizuje przeciwciśnienie w zasysaczu i 
umożliwia pracę w niskim ciśnieniu. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tych produktów. 
 

ZANIM PODŁĄCZYSZ ZASYSACZ PIANOWY: 

1. Upewnij się, że złącza wyjściowe i wejściowe zasysacza mają identyczne średnice. 
2. Upewnij się, że w przewodzie wodnym zasysacza nie ma żadnych zanieczyszczeń. 
3. Upewnij się, że zawór jednokierunkowy na wejściu do przewodu zasysającego nie jest zablokowany. Jeżeli zawór 
zakleszczył się pomiędzy ściankami, zasysacz należy przepłukać świeżą wodą. 
4. Upewnij się, że wydajność prądownicy lub rury pianowej jest identyczna jak wydajność zasysacza. 
 

UWAGA: Wydajność prądownicy może być taka sama lub wyższa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Przed podłączeniem węży upewnij się, że strzałka na zasysaczu wskazuje prawidłowy kierunek przepływu. 
2. Upewnij się, że uszczelka pomiędzy przewodem zasysającym i zasysaczem jest prawidłowo podłączona i zamocowana. 

Należy sprawdzić, czy urządzenie nie zasysa powietrza, inaczej koncentrat będzie niezrównoważony. 
3. Upewnij się, że średnica węża pomiędzy zasysaczem i prądownicą jest taka sama lub większa. Należy bezwzględnie 
pamiętać o przeprowadzeniu odpowiednich prób w przypadku konieczności zwiększenia dystansu. Rzeczywiste 
przeciwciśnienie w zasysaczu stanowi połączenie strat wskutek tarcia wewnątrz węża, ciśnienia dyszy i ewentualnie 
wysokości. 
4. Podłącz wąż doprowadzający wodę do zasysacza. 
5. Podłącz wąż do dyszy. 
6. Ustaw odpowiednią wartość stężenia na zasysaczu. Sprawdź specyfikacje producenta środka pianotwórczego. 

7. Odkręć wodę i sprawdź ciśnienie i zasięg. 
8. Upewnij się, że przewód zasysający działa prawidłowo zanurzając go na chwilę w zbiorniku ze środkiem pianotwórczym. 
9. Gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia wytwarzania piany, po prostu umieść przewód zasysający w zbiorniku z 
koncentratem. 

PO PODŁĄCZENIU ZASYSACZA PIANOWEGO: 
1. Podczas czyszczenia postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. 
2. Przed schowaniem przepłucz prądownicę, wąż, zasysacz, zawór jednokierunkowy i przewód zasysający dokładnie świeżą 

wodą. 
 
PRZY PRZECHOWYWANIU POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO. 
 

 
 

                       

            
 

Jak obliczyć 
Ciśnienie w głowicy 

 
 Wysokość = psi  przeciwciśnienie  
  2.31 
 
Przykład: dysza 30 stóp powyżej 
zasysacza, końcowy wzrost 
przeciwciśnienia wynosi 13 psi. 
                                               

30 ft wysokość = 13 psi przeciwciśnienia                            
      2.31    

Maksymalna długość węża 
dla wyjścia zasysacza 

                                                                        
Wydajność  
zasysacza Rozmiar Maks.  
 węża długość  
60 GPM        1.5”           300 ft. 
60 GPM        1.75”         450 ft 
95 GPM        1.5”           200 ft. 
95 GPM        1.75”         400 ft 
125 GPM       2.5”         400 ft. 
250 GPM       2.5”          200 ft. 
 
Note: Results may vary from hose Mfg. 

 

 
 

 
 

Przykładowe przyczyny nieprawidłowego dozowania:
Niewystarczające natężenia przepływu wody w zasysaczu lub ciśnienie. 
Zbyt wysoko umieszczona dysza, zbyt duże przeciwciśnienie.
Nieodpowiednia wydajność dyszy w stosunku do wydajności zasysacza. 
Zablokowane urządzenie dozujące, zawór jednokierunkowy lub przewód zasysający (np. wskutek złego
przepłukania wodą lub jego braku.
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