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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ
• Ράντιστρα. Το ράντιστρο χρησιμεύει στο
φιλτράρισμα του νερού υπό άντληση, ώστε
να μην περνούν σωματίδια προς την αντλία,
φράσσοντας ή τραυματίζοντάς την. Αλουμινένια
ή ανοξείδωτα, με βαλβίδα αντεπιστροφής και
σύστημα αποστράγγισης, τα ράντιστρα του
οίκου ΡΟΚ κατασκευάζονται στη Γαλλία έχοντας
υποστεί εξαντλητικές δοκιμές.
• Αντλίες που λειτουργούν με νερό. Ενώ οι
ηλεκτροκίνητες αντλίες παρουσιάζουν κίνδυνο
βραχυκυκλώματος και οι βεζινοκίνητες αντλίες
παράγουν θανάσιμα καυσαέρια σε κλειστούς
χώρους, οι αντλίες ΡΟΚ που λειτουργούν με νερό
υπό πίεση επιτρέπουν στο χειριστή τους να φέρει
σε πέρας μια δύσκολη άντληση υδάτων χωρίς
να ανησυχεί για τη δική του ασφάλεια. Χρήση με
τρεις απλούς πυροσβεστικούς σωλήνες: ο πρώτος
σωλήνας από το πυροσβεστικό όχημα κινεί την
αντλία, ο δεύτερος ανακυκλώνει το νερό πίσω στο
όχημα, ενώ ο τρίτος σωλήνας οδηγεί το αντλούμενο
νερό εκτός του χώρου που έχει πλημμυρίσει.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΠΝΟΥ
Οι ανεμιστήρες απαγωγής καπνού ΡΟΚ
κατασκευάζονται σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο
NF S 61-707. Συνδέοντας έναν πυροσβεστικό
σωλήνα στην είδοδο του ανεμιστήρα επιτυγχάνουμε
εντυπωσιακά αποτελέσματα απαγωγής καπνού
από φλεγόμενα κτίρια, βελτιώνοντας την ορατότητα
των πυροσβεστών που επιχειρούν. Ελαφριοί,
σκληροτράχηλοι και εύκολοι στη μεταφορά,
παραδίδονται με ταχυσυνδέσμους της επιλογής
σας. Το νερό που κινεί τον ανεμιστήρα μπορεί να
ανακυκλωθεί πίσω στο όχημα, εξοικονομώντας
το διαθέσιμο νερό του οχήματος. Οι ανεμιστήρες
ΡΟΚ είναι επίσης διαθέσιμοι και σε βενζικοκίνητη ή
πετρελαιοκίνητη έκδοση.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
Ο οίκος ROSTAING ειδικεύεται στο ποιοτικό δέρμα
από το 1789. Σήμερα, ενσωματώνοντας καινοτόμα
υλικά και υψηλή τεχνολογία παραγωγής, τα γάντια
πυροσβέστη ROSTAING ικανοποιούν και τον πιο
απαιτητικό χρήστη σε εργονομία και ανθεκτικότητα.
Με πιστοποίηση αντοχής σε θερμότητα, υγρασία,
κρούση και τριβή, διατίθενται σε μεγάλη γκάμα, από
το πιο οικονομικό ως το πιο τεχνικά εξελιγμένο.

Είτε για να διαφύγουμε από περιβάλλον με
επικίνδυνα χημικά, είτε για να προστατεύσουμε το
αναπνευστικό μας σύστημα σε ένα δωμάτιο γεμάτο
με καπνό, η επιλογή ποιοτικού αναπνευστικού
εξοπλισμού είναι απαραίτητη. Οι μάσκες διαφυγής,
τα φίλτρα και οι αναπνευστικές συσκευές του οίκου
DPI SECUR Ιταλίας είναι πιστοποιημένα από
διεθνώς διαπιστευμένους οίκους για τις υψηλότερες
απαιτήσεις της αγοράς.

ΡΟΟΜΕΤΡΑ
Τα ηλεκτρονικά ροόμετρα του οίκου ΡΟΚ
Γαλλίας μετρούν τη ροή, την πίεση και το
συνολικό όγκο νερού που διέρχεται από
μια εγκατάσταση. Αποτελούν απαραίτητο
εργαλείο για την αποτύπωση της πραγματικής
απόδοσης μιας εγκατάστασης, καθώς όπως
πολύ συχνά συμβαίνει, τα πραγματικά δεδομένα
ενός δικτύου πυρόσβεσης είναι διαφορετικά
από τον αρχικό σχεδιασμό του, λόγω κακής
συντήρησης ή εξαρτημάτων χαμηλής απόδοσης.
Κατασκευασμένα από σκληρά ανοδιωμένο
αλουμίνιο και υψηλής πυκνότητας πολυμερές,
τα ηλεκτρονικά ροόμετρα ΡΟΚ είναι διαθέσιμα
σε μεγέθη από DN40 έως DN150.

ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
Απεγκλωβισμός από ασανσέρ, ελίκωση
ταχυσυνδέσμων, άνοιγμα και κλείσιμο
υδροστομίων, κοπή ζωνών ασφαλείας, άνοιγμα
θυρών και αγωγών, όλα γίνονται εύκολα και
γρήγορα με τα παρακάτω προϊόντα του οίκου ΡΟΚ:
• Πολυεργαλεία πυροσβέστη.
• Κλειδιά ταχυσυνδέσμων.
• Κλειδιά υδροστομίων.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ
Οι πυροσβεστικοί σωλήνες χρειάζονται δέσιμο,
μεταφορά, επισκευή, πλύση. Ως το πλέον ευπαθές
τμήμα μιας πυροσβεστικής εγκατάστασης, απαιτούν
πλήρη φροντίδα από το χρήστη. Δείτε παρακάτω τα
σχετικά προϊόντα ΡΟΚ, made in France:
•
•
•
•
•
•
•

Συσκευές δεσίματος σωλήνων.
Σωληνογέφυρες.
Λαβές μεταφοράς σωλήνων.
Καλάθια μεταφοράς σωλήνων.
Εργαλεία στραγγαλισμού σωλήνων.
Επίδεσμοι διαρροής σωλήνων.
Συσκευές πλύσης σωλήνων.

ΖΩΝΕΣ & ΣΧΟΙΝΙΑ
Τα αυστριακά προϊόντα HABERKORN εξοπλίζουν
πυροσβέστες σε όλα τα μέρη του κόσμου,
προσφέροντας τους ασφάλεια και σιγουριά.
Πιστοποιημένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες,
θα είναι ο πιστός σας συνεργάτης για μια ζωή.
Δείτε παρακάτω τη γκάμα HABERKORN:
•
•
•
•
•
•
•

Ζώνες πυροσβέστη.
Άγκιστρα πρόσδεσης.
Ιμάντες πρόσδεσης.
Σχοινιά πυροσβέστη.
Σάκοι μεταφοράς σχοινιών.
Φορεία μεταφοράς ατόμων.
Κιτ ασφάλισης αερόσακων.

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 διατηρεί τη νοοτροπία της νέας εταιρίας καθώς βρίσκεται στην κόψη των τεχνολογικών εξελίξεων και
είναι ευέλικτη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας αγοράς. Η ΠΡΟΝΟΙΑ δραστηριοποιείται 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 δράσης διότι εκπροσωπεί στην ελληνική και ναυτιλιακή αγορά τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως σε είδη πυρόσβεσης και προσωπικής προστασίας.
ΠΡΟΝΟΙΑ. Προνοούμε, για να είστε ασφαλείς.

pronoia.gr
Λυσία 48 & Λεβέντη,

Εγγύηση καλή λειτουργίας 1-5 έτη

Περιστέρι,12132, Αττική

Διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις

210 57 20 762

Πλήρης γκάμα προϊόντων ετοιμοπαράδοτη

info@pronoia.gr

Αυθημερόν παραδόσεις σε λιμάνι Πειραιά

