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ΑΥΛΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΑ

Ο αυλός πυρόσβεσης είναι το Νο. 1 εργαλείο 
κατάσβεσης για κάθε πυροσβέστη. Λειτουργεί 
εκτοξεύοντας νερό από το σωλήνα πυρόσβεσης 
προς τη φωτιά. Οι σύγχρονοι αυλοί διαθέτουν 
πιστολοειδή λαβή για καλύτερη συγκράτηση από 
το χρήστη και έχουν ανάγλυφα εξαρτήματα ώστε 
να είναι εύκολος ο χειρισμός τους με γάντια 
πυροσβέστη. Ως ο αντιπρόσωπος του οίκου 
POK Γαλλίας για περισσότερα από 30 χρόνια, 
διαθέτουμε εκτενή γκάμα ετοιμοπαράδοτων 
αυλών και προσεγμένο after sales service. Η 
εμπιστοσύνη που μας δείχνουν μεταξύ άλλων 
η ΔΕΗ, το Πυροσβεστικό Σώμα και οι Ένοπλες 
Δυνάμεις μας ωθεί να βελτιωνόμαστε διαρκώς, 
αναζητώντας νέα καινοτόμα προϊόντα, τα οποία 
κάθε φορά ελέγχονται στο χώρο δοκιμών μας 
πριν διατεθούν στην αγορά. 

Τα πυροσβεστικά κανόνια χρησιμοποιούνται 
όταν η ροή του πυροσβεστικού μέσου είναι 
ιδιαίτερα υψηλή για να τη χειριστεί ένας χρήστης 
με έναν πυροσβεστικό αυλό, καθώς και όταν 
απαιτείται προστασία εγκαταστάσεων υψηλού 
πυροθερμικού φορτίου σε μακρινή απόσταση. 
Χρησιμοποιούνται ευρέως σε πυροσβεστικά 
οχήματα, στη βιομηχανία, στη ναυτιλία και σε 
εξοχικές κατοικίες. Τα κανόνια πυρόσβεσης POK 
Γαλλίας που αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα 
έχουν κερδίσει επάξια την κορυφαία θέση στην 
ελληνική αγορά, λόγω των υψηλών επιδόσεων 
και της μακρόχρονης αξιοπιστίας τους. 

• Υλικά αυλών: αλουμίνιο, ορείχαλκος, 
πλαστικό, ανοξείδωτος χάλυβας.

• Ρύθμιση βολής: συμπαγής, προπετάσματος, 
διασκορπισμένη, κάθετη («κουρτίνα»).

• Ρύθμιση ροής: σταθερή, χειροκίνητα, 
αυτόματα, αυτοκαθαρισμός.

• Διακόπτες: σφαιρικοί, ολίσθησης, κοχλιωτοί.
• Καστασβεστικό μέσο: νερό, αφρός, σκόνη.
• Μεγέθη: από 1’’ έως 2 ½’’.
• Πιστοποιήσεις: EN, UL, FM, DIN, MED, 

SOLAS

• Τύποι κανονιών: φορητά, σταθερά, 
τροχήλατα, σε τρέιλερ.

• Καστασβεστικό μέσο: νερό, αφρός, σκόνη.
• Χειρισμός: χειροκίνητα, αυτόματης 

περιστροφής, τηλεκατευθυνόμενα.
• Ρύθμιση βολής: συμπαγής, προπετάσματος, 

διασκορπισμένη, επίπεδη («σεντόνι»).
• Ρύθμιση ροής: σταθερή, χειροκίνητα, 

αυτόματα, αυτοκαθαρισμός.
• Μεγέθη: από 2’’ έως 8’’.
• Υλικά κατασκευής: αλουμίνιο, ορείχαλκος, 

ανοξείδωτος χάλυβας.
• Πιστοποιήσεις: EN, UL, FM, MED, SOLAS.



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο πυροσβεστικός αφρός ψύχει τις φλεγόμενες 
επιφάνειες και στερεί οξυγόνο από τη φωτιά. 
Εφαρμόζεται σε υγρά καύσιμα, πλαστικά, 
χρώματα, διαλύτες, αλκοόλες, απορρίματα, 
σε εργοστάσια ανακύκλωσης, ακόμα και σε 
δασικές πυρκαγιές. Το είδος του αφρού που 
θα επιλέξουμε εξαρτάται από την καύσιμη ύλη. 
Το ποσοστό ανάμειξης καθορίζεται από τον 
αφροαναμείκτη της εγκατάστασης. Ο αφρός 
χαμηλής διόγκωσης επιλέγεται για γρήγορη 
κάλυψη επιφανειών, ενώ ο αφρός υψηλής 
διόγκωσης εφαρμόζεται σε συστήματα ολικής 
κατάκλυσης εσωτερικών χώρων. Διαθέτουμε 
ετοιμοπαράδοτα αφροποιητικά υγρά του 
οίκου FOMTEC Σουηδίας, πιστοποιημένα για 
ναυτιλία, βιομηχανία, αεροδρόμια και δάση. 
Η ομάδα μας ενημερώνεται διαρκώς για τις 
αλλαγές στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
σχετικά με τους πυροσβεστικούς αφρούς, και 
είναι σε θέση να δώσει τη σωστή λύση για την 
εκάστοτε εφαρμογή σας.

Ο αφροποιητικός εξοπλισμός εκτελεί δύο 
λειτουργίες: 1. Ανάμειξη του νερού με το 
αφροποιητικό υγρό, με αφροαναμίκτες (ή 
αναμικτήρες) και 2. Διόγκωση-εκτόξευση 
του παραγόμενου αφρού προς τη φωτιά, 
με εκτοξευτήρες. 

Διαθέτουμε αφροαναμίκτες τύπου Venturi 
οι οποίοι λειτουργούν σε συγκεκριμένη 
ροή & πίεση, για τροφοδοσία ενός μόνο 
εκτοξευτήρα (του οίκου POK Γαλλίας), 
αλλά και αφροαναμίκτες μηχανικής 
ανάμειξης οι οποίοι λειτουργούν σε μεγάλο 
εύρος ροών & πιέσεων, για τροφοδοσία 
πολλαπλών εκτοξευτήρων (του οίκου 
FIREMIKS Σουηδίας). 

Οι εκτοξευτήρες αφρού προσθέτουν αέρα 
στο αφροδιάλυμμα που έχει παραχθεί 
μετά την ανάμειξη, παράγοντας αφρό, 
ο οποίος κατόπιν εκτοξεύεται προς την 
καιόμενη ύλη. Αυλοί και κανόνια αφρού, 
αφρογεννήτριες υψηλής διόγκωσης και 
δεξαμενών πετρελαίου, είναι μόνο μερικοί 
από τους εκτοξευτήρες αφρού του οίκου 
POK, τους οποίους θα βρείτε σε κάθε 
γωνιά της Ελλάδας.

Επιπλέον, διαθέτουμε τροχήλατες μονάδες 
αφρού POK οι οποίες συνδυάζουν 
αναμείκτη, αυλό, μάνικα και αφροποιητικό 
υγρό σε ένα συγκρότημα, το οποίο είναι 
έτοιμο προς άμεση χρήση ανά πάσα 
στιγμή, προσφέροντας μεγάλη κάλυψη με 
μικρή επένδυση. Ιδανικό για βιομηχανίες 
και βιοτεχνίες.

• Είδη αφρού: AFFF, AFFF-AR, FFFP, FFFP-
AR, FP, P, P-AR, HI-EXP, FLUORINE-FREE, 
CLASS A.

• Ποσοστά ανάμειξης: 1%, 3%, 6%.
• Διόγκωση: χαμηλή, μέση, υψηλή.
• Πιστοποιήσεις: EN, SOLAS, MED, UL, FM, 

ICAO, LAST FIRE, US FORREST SERVICE.
• Συσκευασίες: 25, 200, 1000 λίτρων.



Πρόνοια /ˈpɾɔ.ni.a/ ουσ. < πρό + νοῦς < προεκτίμηση, πρόβλεψη, σύνεση, μέριμνα.

Με παράδοση άνω των 80 ετών στον τομέα των ποιοτικών μέσων πυρασφάλειας, η ΠΡΟΝΟΙΑ δι-
ατηρεί τη νοοτροπία της νέας εταιρίας καθώς βρίσκεται στην κόψη των τεχνολογικών εξελίξεων και 
είναι ευέλικτη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας αγοράς. Η ΠΡΟΝΟΙΑ δραστη-
ριοποιείται στους κλάδους Βιομηχανία, Ναυτιλία, Εστίαση, Εξόρυξη, Μεταφορές, Κατασκευές, Αέρια 
Καύσιμα & Πετρελαιοειδή (Oil & Gas), Πυροσβεστικό Σώμα, Πολιτική Προστασία, Ένοπλες Δυνάμεις. 
Με συσσωρευμένη γνώση, εμπειρία και φιλική προσέγγιση, συμβουλεύει, μελετά και υλοποιεί έργα 
πυροπροστασίας σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων, από το μικρό εστιατόριο μέχρι τη ΔΕΗ, την 
Αλουμίνιον, τα ΕΛΠΕ και τη Motor Oil. Η ΠΡΟΝΟΙΑ καταφέρνει αυτό το εύρος επιχειρηματικής δρά-
σης διότι εκπροσωπεί στην ελληνική και ναυτιλιακή αγορά τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκο-
σμίως σε είδη πυρόσβεσης και προσωπικής προστασίας.

ΠΡΟΝΟΙΑ. Προνοούμε, για να είστε ασφαλείς.

Λυσία 48 & Λεβέντη,

Περιστέρι,12132, Αττική

210 57 20 762

info@pronoia.gr

Εγγύηση καλή λειτουργίας 1-5 έτη 

Διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις 

Πλήρης γκάμα προϊόντων ετοιμοπαράδοτη

Αυθημερόν παραδόσεις σε λιμάνι Πειραιά

pronoia.gr


