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WYWORNICA PIANOWA 
z WYSOKIM PRZECIWCIŚNIENIEM

KOMORA PIANOWA

pianapiana

Instalacja

roztwór 
wodno-pianowy wytwornica piany piana przepona bezpieczeństwa

zawór jednokierunkowy
zawór zasuwowy

Opis Kod

13188Wytwornica piany

Opis Kod

20441DN 50 - złącze wejściowe żeńskie G 2 H

13550DN 80 - złącze wejściowe z kołnierzem 3" ASA 150

15221DN 100 - złącze wejściowe z kołnierzem 4" ASA 150

15246DN 150 - zlacze wejsciowe z kolnierzem 6" ASA 150

Do przechowywania palnych substancji płynnych stosuje się trzy główne rodzaje zbiorników: 
- zbiornik stożkowy 
- otwarty zbiornik pływający 
- zakryty wewnętrzny zbiornik lub zakryty zbiornik pływający 
 
Stacjonarne lub pół-stacjonarne systemy POK wykorzystują urządzenia przepływowe typu II. Wytwornica pianowa jest 
stosowana w celu pobrania koncentratu piany przed odprowadzeniem go do kanału lub w połączeniu z zewnętrznymi 
zakrytymi zbiornikami pływającymi w celu doprowadzenia piany do uszczelki brzegowej. Przewód odprowadzający 
wytwornicy został tak zaprojektowany, aby spowolnić przepływ rozprężonej piany i odchylić strumień piany o ścianę 
kanału lub na płytę rozpryskową, lub też ścianę zbiornika, przy zastosowaniu w celu zabezpieczenia uszczelnienia 

pokrycia. POK oferuje cztery modele w zakresie od 26 do 105 GPM / 100 do 400 l/min. Stopień rozprężenia jest ściśle 
powiązany z jakością piany. Pianę dobrej jakości można uzyskać przy ciśnieniu 100 psi / 7 barów, przy możliwym 
stopniu rozprężenia równym 8. 
 
W celu maksymalnego zabezpieczenia uszczelnienia brzegowego zbiornika, zalecamy zastosowanie płyty rozpryskowej 
na górze pokrycia zbiornika. Odpowiedni rozmiar przewodu rurowego zapewni lepszą jakość piany wokół uszczelnienia 
brzegowego. Zaleca się również instalację detektora w celu umożliwienia automatycznej obsługi systemu pianowego. 

Zabezpieczenie zbiornika węglowodorowego 
Możliwość wytwarzania piany rozproszonej przy stopniu rozprężenia  
do 4 z gęstością 0,2 kg/l. Wytwornica jest zazwyczaj montowana  
w ramach specjalnej instalacji przeciwpożarowej na zewnątrz kanału.  
Metoda ta nie jest odpowiednia przy zbiornikach zawierających alkohol  
lub polarne rozpuszczalniki, mieszalne z wodą. 

 
Zgodnie z NFPA 11, nie zaleca się stosowania wprowadzania  
podpowierzchniowego przy zbiornikach z pływającą pokrywą. 
 
Zalecane ciśnienie na wejściu od 7 do 16 bar / 100 do 230 psi 
Natężenie przepływu 2200 l/min przy 7 bar / 581 GPM przy 100 psi 
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