
Technický list - návod na použití

Označení výrobku:  Galaxie

   Kombinovaná požární proudnice pro hasiče s nastavitelným  

   průtokem, funkcí proplachu

Výrobce:   POK S.A.S., ZI Les Guignons - 10400 Nogent-sur-Seine

Určení výrobku:  Kombinovaná požární proudnice určená k vedení hasebního  

   zásahu vodou a vodními roztoky kompaktním a sprchovým  
   proudem.

Popis:   Tělo proudnice tvoří odlitek z hliníkové slitiny s povrchovou  
   úpravou. Na vstupu je proudnice osazena tlakovou spojkou  
   C52, která je k tělu připojena otočným spojem zabraňujícím 
   překroucení nebo odpojení hadice. Otočný difuzér umožňuje 
   nastavení plnéno, sprchového nebo clonového proudu.   
   Otočný prstenec slouží k nastavení průtoku nebo funkce   
   Flush (proplach).

Obsluha:   Spočívá v připojení proudnice k hadici C a nastavení   

   požadovaného průtoku a tvaru proudu ovládacími prvky.   
   Nastavení průtoku proudnice umožňuje zvolit optimální   
   průtokový režim v závislosti na výkonu čerpadla. Nastavení  
   lze měnit v průběhu používání proudnice. Pro snadné   
   nastavení je otočný prstenec osazen západkovým   
   systémem s označením průtoků. Difuzér umožňuje   
   nastavení do polohy - plný, sprchový proud a clona.   
   Třmenová páka se nastavuje vždy do jedné z krajních   
   poloh, které opovídají pozici OTEVŘENO a ZAVŘENO.

Upevnění příslušenství:  Proudnici lze doplnit o pěnotvorné nástavce. Nejprve   
   povolte aretační šroub na nástavce. Připevnění provedete  
   tak, že pod mírným úhlem nasunete požadovaný   
   pěnotvorný nástavec na difuzér proudnice tak, aby   
   zajišťovací otočný díl (plechový jazýček) bylo možné umístit 
   zahnutou částí za gumovou hranu difuzéru a následně   
   aretační šroub dotáhněte. Dosáhnete tak pevného spojení  
   příslušenství k proudnici. 

Technické údaje:  Rozměry: 248 mm (délka), 254 mm (výška), 126 mm   
   (šířka). Hmotnost: 1,9 kg. Průtok: 60-120-240-360-480 l/ 
   min. při tlaku 6 bar. Úhel proudu 20-122°.   
   Dosah: 16,5-29 m v závislosti na nastavení průtoku.

Údržba:   Proudnice nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Po použití  

   proudnice doporučujeme provést propláchnutí proudnice  
   nastavením difuzéru do pozice FLUSH a po dobu několika  
   vteřin nechte protékat vodu pod mírným tlakem. Při příliš  
   volném chodu otočného prstence nebo difuzéru mírně   
   dotáhněte mosazné šrouby západkového mechanizmu.

Označení proudnice:  18655 - Galaxie

Příslušenství a náhradní díly: 09297 - nástavec na těžkou pěnu
   09713 - nástavec na střední pěnu
   25223 - náhradní turbína 500 - plastový tříštící prstenec


