
TABELA WYBRANYCH STOJAKÓW
C/C C/CC B/C B/B B/CC B/BB A/C A/B A/CC A/BB

Wejście DN50 DN50 DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN100

Rura DN50 DN50 DN80 DN80 DN80 DN80 DN80 DN80 DN80 DN80

Wyjścia [Storz] 1x52 2x52 1x52 1x75 2x52 2x75 1x52 1x75 2x52 2x75

Długość [mm] 905 965 905 905 970 1015 915 915 980 1025

Szerokość [mm] 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Waga [kg] 3,91 5,26 4,30 4,46 5,71 6,73 6,97 7,13 8,36 9,37

Inne* PZH PZH PZH PZH PZH PZH - - - PZH

Stojaki hydrantowe

*stojaki oznaczone PZH posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny i mogą służyć do transportu wody pitnej.

Prądownica CAFS to nowość w ofercie POK na 2008 rok dedykowana do systemów 

piany sprężonej. Szeroki przelot zapewnia skuteczne i szybkie podawanie sprężonej 

piany na duże odległości. Rozwiązanie to jest dużo bardziej skuteczne niż z zastosowa-

niem standardowych prądownic typu turbo czy nawet uniwersalnych.

Urządzenie wykonane jest wg najwyższych standardów firmy: aluminium z pierw-

szego wytopu w obróbce cieplnej, anodowane trwale i powlekane PTFE (teflonem). 

Wejście z nasadą 52 na złączu obrotowym. 

Prądownica posiada indywidualny numer seryjny bity na korpusie oraz hologram 

autentyczności z indywidualnym numerem. 

Dźwignia prądu wykonana jest z wysoce odpornego na urazy poliuretanu. Przelot 

piany pełny, min 25 mm, bez strumienic itp „blokad” strumienia.

Wg obiegowego przekonania, do systemów piany sprężonej wystarczy zastoso-

wać zwykłą prądownice turbo lub nawet uniwersalną. Nie jest to do końca prawdziwe 

stwierdzenie. Piana sprężona jest wytwarzana w agregacie i już w drodze do wylotu 

prądownicy posiada oczekiwane parametry gaśnicze. Jest to inaczej niż w przypadku 

klasycznych prądownic pianowych, gdzie proces formowania piany trwa jeszcze pod-

czas lotu piany do źródła ognia. By zapewnić dobry zasięg i skuteczność rzutu, piana 

powinna być podana prądownicą skupiającą strumień i nie blokującą jego przepływu. 

Prądownica CAFS spełnia te wszystkie warunki.

Wykonanie: stop aluminium  

 anodowane

 i powlekane PTFE.

Długość: 140 mm

Przelot: 25 mm

Grubość 
ścianki rury: 5mm

Prądownica do piany sprężonej CAFS
� W całości pokryta teflonem
� Optymalny przepływ piany
� Skuteczność działań

Stojaki hydrantowe stosowane są w pożarnictwie do czerpania wody o temperaturze 

do 50°C bezpośrednio w czasie akcji lub do napełniania pojazdów pożarniczych. Wyj-

ścia stojaków zakończone są nasadami typu Storz, najczęściej typu 75. Oferujemy także 

stojaki z gniazdami wyjściowymi storz 52. Wejścia stojaków przystosowane są do mo-

cowania z hydrantami podziemnymi. 

Najpopularniejszym stojakiem hydrantowym jest stojak B/BB, określany także jako 

DN80 2x75. Prezentujemy zdjęcie i dane techniczne tego modelu.

Oferta zawiera także stojaki z rurami przyłączeniowymi w standardzie DN50 oraz 

rurami DN80 z gniazdami DN100 wykonanymi z mosiądzu. 

Najpopularniejszym gniazdem jest gniazdo DN80, jednak spotyka się jeszcze, 

zwłaszcza w starych instalacjach przyłącza DN50. Złącza DN100 są często spotykane

w instalacjach na terenie zakładów przemysłowych lub innych dużych obiektów.

Stojaki podzielić możemy także na wersje z 1- lub 2 gniazdami wyjściowymi. Wer-

sje z 1 wyjściem mogą być dodatkowo oferowane z zaworem grzybkowym lub bez.

Pod tym względem Oferta firmy Horpol w zakresie stojaków hydrantowych jest naj-

szersza w kraju i zaspokaja wszelkie potrzeby użytkowników w tym zakresie.

KONSTRUKCJA:
Stojaki hydrantowe wykonane są ze stropu aluminium. Niektóre elementy mogą być 

wykonane z mosiądzu. Gniazda uszczelniają uszczelki gumowe.

Stojak hydrantowy składa się z dwóch głównych elementów: głowicy zaworowej 

i stojaka. Głowica zaworowa to odlewany korpus w którym znajdują się dwa zawory 

grzybkowe regulujące wylot wody ze stojaka. Część dolna – stojak – służy do zamoco-

wania w hydrancie podziemnym za pomocą samowkręcającego mechanizmu kłowego. 

Na życzenie oferujemy stojaki tzw. długie, o długości 1,6 m.
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