
Typ: Hydrant wewnętrzny GRAS

Symbol: HW-25N-20/30 MODUŁOWY

SLIM 180

Produkt

Typ: Hydrant wewnętrzny GRAS

Symbol: HW-25N-20/30 MODUŁOWY SLIM 180

Opis produktu

Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25

Zawieszany (natynkowy) "N" i wnękowy (podtynkowy) "W" w jednym.

Model SLIM Modułowy - konstrukcja hydrantu pozwala na konfigurację wg

własnych potrzeb. Podstawowy zestaw to hydrant natynkowy,

przystosowany samodzielnej do rozbudowy o moduł szafy na gaśnicę oraz

ramki maskujące pozwalające na montaż podtynkowy.

6 możliwości podłączenia zasilania wodnego: z boku, z tyłu i z góry

korpusu hydrantu (strona prawa i lewa).

Głębokość hydrantu to tylko 180mm.

Wykonanie

Drzwi pełne

Materiał szafy hydrantowej - stal DC01 o gr. 1,0mm

Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka lakiernicza o gr. min. 80 μm -

farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i

przemysłowych odporna na promienie UV

KONSTRUKCJA MODUŁOWA - konstrukcja hydrantu pozwala na

konfigurację wg własnych potrzeb. Podstawowy zestaw to hydrant

natynkowy, przystosowany samodzielnej do rozbudowy o moduł szafy na

gaśnicę oraz ramki maskujące pozwalające na montaż podtynkowy.

Przygotowanie pod REGULOWANE RAMKI MASKUJĄCE - nowatorska

konstrukcja korpusu z zastosowaniem otworów z plastycznie

formowanym gwintem pozwala na szybki i prosty montaż ramek

maskujących dostarczanych w 4 częściach. Wszelkie nierówności ścian

mogą być redukowane przy pomocy otworów regulacyjnych -

wyposażenie opcjonalne.

SYSTEM ZAWIASÓW GRAS - otwieranie drzwi prawe lub lewe; zmiana

kierunku otwierania wybierana przez użytkownika,

Oznaczenia

Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN-EN ISO 7010_2012

Numer Certyfikatu

Instrukcja obsługi i montażu

Dane producenta

Tabliczka znamionowa

Wyposażenie

Zawór hydrantowy (kulowy lub pokrętny) DN 25

Prądownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671

Zwijadło kompletne wychylne o 180° - wyposażone w oś wodną

umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na

żądaną długość.

Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb

Ramki maskujące GRAS - regulowane ramki w celu montażu szafy we

wnęce (zestaw ramki składa się 4 elementów) - wyposażenie opcjonalne

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby -

wyposażenie opcjonalne

Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej - wyposażenie

opcjonalne

Modułowa szafa na gaśnicę proszkową do 6 kg - mocowana z boku części

hydrantowej lub u dołu części hydrantowej w celu uzyskania odpowiednio

modelu K lub KP (wyposażona w zestaw montażowy) - wyposażenie

opcjonalne
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Typ: Hydrant wewnętrzny GRAS

Symbol: HW-25N-20/30 MODUŁOWY

SLIM 180

Rodzaj zamka

Uniwersalny - łączący w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie

następuje po wyłamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza

serwisowego

Certyfikaty

Certyfikat Zgodnośći EC Nr 1438/CPR/0004, 1438/CPR/0003

Certyfikat Zgodnośći EC

Zgodność z normami

EN 671-1

Kolor

RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. -

standard

RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard

Kolory zwijadła

RAL 3000 (czerwony) wg EN 671-1

Rodzaj drzwi

Drzwi pełne.

Wąż

Wąż półsztywny DN25 - 20 metrów

Wąż półsztywny DN25 - 30 metrów

Wydajność

Q Nom = 60l/min przy:

P ≥ 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy D10 mm

P ≥ 0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza prądownicy D8 mm

P ≥ 0.6 MPa - WSP K = 26 dysza prądownicy D6 mm

Ciśnienie pracy

Minimalne: 0.2 MPa

Maksymalne: 1.2 MPa

Wersje

Model Szeroko

ść

Wysok

ość

Głęboko

ść

Średnica zwijadła Długość

węża

Wag

a

HW-25N-20 Modułowy 780 mm 780

mm

180 mm 650 mm 20 m 38

kg

HW-25N-30 Modułowy 780 mm 780

mm

180 mm 650 mm 30 m 38

kg

Moduł szafy G-25 na gaśnicę 6kg - opcja 230 mm 780

mm

180 mm --- --- 10

kg

Ramka B - do hydrantu pojedynczego - opcja 780 mm 780

mm

20 mm --- --- 1.5

kg
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Typ: Hydrant wewnętrzny GRAS

Symbol: HW-25N-20/30 MODUŁOWY

SLIM 180

Ramka D - do hydrantu kombi (K i KP) - opcja 780 mm 1010

mm

20 mm --- --- 1.5

kg

Informacje dodatkowe

Zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, producent P.P.P.H. GRAS zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych

szafach hydrantowych, nie zmieniając ich ogólnego characteru.

Prezentowana w katalogu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze w względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory reprodukowane w

dokumencie mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych produktów.

Źródło: http://www.gras.pl/gpl/pl/Hydranty/Hydranty-DN25/Modulowe/Hydrant-wewnetrzny-GRAS-HW-25N-20-30-MODULOWY-SLIM-180
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