
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Ciśnienie robocze [bar] 6 - 7

Przepływ [l/min] 220

Liczba spienienia 350

Wytwarzanie piany [m3/min] 70

Stężenie środka [%] 3

Nasada wejścia Storz 52

Głębokość (bez siatki) [mm] 277

Szerokość [mm] 620

Wysokość [mm] 664

Waga z siatką [kg] 13,5

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
Długość 60 cm

Szerokość 80 cm

Wysokość 80 cm

Waga 39 kg

Przepływ 200 l/min 

Ciśnienie robocze 7 bar

Wydajność piany 80 m3/min

Liczba spienienia 400

Przyłącze wejściowe nasada 52  1 ½“

Snow Coat GPL-350 to lekka i zwarta konstrukcja. Wykonana 

ze stopów aluminium, stali nierdzewnej i mosiądzu. Pomyśla-

na tak, aby przy jak najmniejszych rozmiarach i wadze włas-

nej wytwarzać jak najwięcej piany. Odmienność od typowych 

rozwiązań polega na zastosowaniu super mocnej siatki, która 

wytwarza pianę. Na siatkę natryskiwany jest pod ciśnieniem 

roztwór wody i środka pianotwórczego z dysz umiejscowio-

nych na ramionach wirującej głowicy. Głowica wiruje dzięki 

sile odrzutu wydostającej się mieszanki.

Generator posiada dwie możliwości podawania roztworu:
1. poprzez precyzyjny zasysacz liniowy ultra-light z pokręt-

łem 0-6% (opcja)

2. bezpośrednio (bez zasysacza), poprzez podanie gotowej 

mieszanki z samochodu gaśniczego.

W czasie pracy urządzenie zaskakuje łatwością wytwarza-

nia piany i sprawnością. 

Jest stabilne i łatwe do przenoszenia, dzięki prostej acz 

skutecznej rękojeści.

Prostota konstrukcji minimalizuje ryzyko wystąpienia ja-

kiejkolwiek awarii praktycznie do zera. 

Siatka montowana jest na obręczy grilla taśmą z szyb-

kim zamknięciem co zapewnia rozpoczęcie pracy właściwie 

natychmiast.

Generator piany lekkiej GPL-350 „SNOW COAT”

Generator Piany Lekkiej Gyrofoam L2 to stosunkowo nowe 

urządzenie w ofercie francuskiego producenta, firmy POK. 

Charakteryzuje się prostotą konstrukcji przy zachowaniu wy-

sokiej wydajności. Łatwość obsługi gwarantuje poprawne 

użycie w każdych warunkach. 

Gyrofoam L2 najprościej jest określić jako stalową skrzy-

nię z wbudowanym ramieniem obrotowym, zakończonym 

sześcioma dyszami skierowanymi ku wylotowi pod odpo-

wiednim kątem.

Ramię zostaje wprawione w ruch obrotowy siłą napły-

wającego roztworu wody ze środkiem pianotwórczym a do-

kładniej siłą odrzutu roztworu wydobywającego się z dysz 

ustawionych pod odpowiednim kątem. 

Generator piany lekkiej GYROFOAM L2
Całość wykonana jest ze stali nierdzewnej, a elementy 

obrotowe i dysze z mosiądzu. Tak więc urządzenie może słu-

żyć naprawdę długi czas. Jego żywotność można powiedzieć 

ograniczona jest tylko uszkodzeniem mechanicznym. 

Tworzenie piany zaczyna się już w układzie ramion gdzie 

następuje rozdzielenie główngo kanału dolotowego na

6 małych kanałów, kolejnym etapem jest natrysk z dysz wy-

lotowych, a na końcu przepływ roztworu przez perforowaną, 

odpowiednio wyprofilowaną blachę ze stali nierdzewnej sta-

nowiącą front generatora.

Wizualnie tworzenie piany jest imponujące, w szybkim 

tempie następuje wypełnianie gaszonego obszaru. 

Urządzenie jest również doskonałą pomocą szkoleniową, 

gdyż otwartość konstrukcji pozwala na dokładną obserwację 

pracy ramienia i procesu tworzenia się piany.
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