
CHARAKTERYSTYKA

WP-200 WP-400

przepływ 200 - 240 l/min 400 - 475 l/min

wydatek piany 14 - 16,8 m3/min 28 - 33,25 m3/min

liczba spienienia 70 (średnia) 70 (średnia)

ciśnienie robocze 6 bar 6 bar

zasięg rzutu piany ok. 8 m 12 m

waga 3,2 kg 3,5 kg

długość 53 cm 55 cm

średnica na wyjściu 27,5 cm (z gumą)
24 cm (bez gumy)

32,5 cm (z gumą)
29 cm (bez gumy)

nasada wejścia 52 52 lub 75

*średnia liczba spienienia oznacza, iż producent podał wartość zawie-

rającą się pomiędzy spienieniem syntetycznego (większa liczba) a prote-

inowego (mniejsza liczba) środka pianotwórczego.

Wytwornica WP200

Wytwornica WP400

� Z rękojeściami
� Z zaworami pożarniczymi
� Małych rozmiarów

Typowe, a jednocześnie niezwykłe prądownice do wytwa-

rzania pian ciężkich z roztworów środków pianotwórczych. 

W odróżnieniu od innych znanych produktów, natychmiast 

zwracają uwagę profesjonalnymi strażackimi zaworami kulo-

wymi. Są to nowej generacji zawory stworzone do urządzeń 

pożarniczych, a nie – jak można często spotkać – klasyczne 

zawory hydrauliczne przystosowane do prądownicy. Mode-

le PP-200 i PP-400 posiadają dźwignię zaworu typu gamma, 

PP-800 natomiast dźwignię pełną znaną z prądownic Turbo. 

Kolejnym elementem wyróżniającym prądownice POK od in-

nych są rękojeści, identyczne z kształtu i wykonania z rękojeś-

Wydajność: 200, 400, 800 l/min 

Zasięg rzutu
poziomego:  PP-200  18 m / 5 bar

 PP-400  22 m / 5 bar

 PP-800  28 m / 5 bar

Waga: PP-200  1,30 kg

 PP-400  1,77 kg

 PP-800  3,50 kg

Prądownice piany ciężkiej
PP-200, PP-400, PP-800

Wytwornice piany średniej produkcji POK z Francji, to nowo-

czesne rozwiązania konstrukcyjne, zapewniające wysoką er-

gonomię użytkowania, skuteczność i trwałość.  

Wytwornica WP-200 należy do klasy WP-2/75, natomiast 

model WP-400 odpowiada WP-4/75.

Oferowana wytwornica pianowa WP-200 z nasadą 52 

pracuje w zakresie wydajności 200 - 240 l/min, co przy śred-

niej liczbie spienienia* wynoszącej 70, daje wydatek piany od 

14 do 16,8 m3/min.

O tak małych wymiarach i wadze tych produktów, stra-

żacy dotychczas mogli tylko marzyć. Prawie całe urządze-

nie wykonane jest ze stopu aluminium z pierwszego wytopu

w obróbce cieplnej w formie grawitacyjnej, anodowane oraz 

zabezpieczone zewnętrzną powłoką epoksydową.

Wytwornice piany średniej WP-200 i WP-400
Posiada zawór odcinający, manometr kontrolny, sito ze 

stali nierdzewnej oraz specjalną grubą gumową otoczkę na 

wyjściu zabezpieczającą przed uszkodzeniami. Solidnie przy-

nitowana szeroka rękojeść zapewnia wygodną pracę.  Siatka 

wytwornicy wykonana ze stali nierdzewnej.

Wytwornice produkowane są we Francji, zgodnie z obo-

wiązującymi na ten sprzęt normami. 

Ofertę uzupełniają wytwornice WP-800 oraz cała gama 

wytwornic do stałych instalacji, np. kotłowni olejowych

ciami stosowanymi w najlepszych prądownicach typu Turbo 

marki POK. Pozwalają one wygodnie obsługiwać prądownice 

przez długi czas i skuteczniej prowadzić strumień na źród-

ło zagrożenia. Wysoka jakość wykonania (farba epoksydo-

wa, teflon – PTFE, elastomer) gwarantują długą żywotność 

produktu. Długość prądownic jest od kilku do kilkudziesięciu 

centymetrów mniejsza od produktów konkurencyjnych.
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