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ΑΥΛΟΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ
Τα μικροσταγονίδια είναι ένας πρωτοποριακός
τρόπος πυρόσβεσης ο οποίος χρησιμοποιεί
ελάχιστο νερό, σε συνδυασμό με μέγιστη
κατασβεστική ικανότητα. Ο πατενταρισμένος
αυλός FIREXPRESS παράγει εξαιρετικά μικρά
σταγονίδια νερού (7-100 microns), δίνοντας
στο νερό μεγαλύτερη συνολική επιφάνεια και
αυξάνοντας εκθετικά την κατασβεστική του
ικανότητα. Η κατάσβεση γίνεται ξεκούραστα,
λόγω του μικρού βάρους και της μηδενικής
ανάκρουσης του αυλού. Το μεγάλο μήκος και
το κεκλιμένο ακροφύσιο του αυλού επιτρέπουν
στο χρήστη να έχει πρόσβαση σε δυσπρόσιτα
σημεία, χωρίς να βάζει τον εαυτό του σε
κίνδυνο. Η στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο
χάλυβα και η οδοντωτή κεφαλή του αυλού
επιτρέπουν τη θραύση κρυστάλλων όταν
χρειαστεί, χωρίς επιπλέον εργαλεία.
Επιλογές βολής κατά το χειρισμό:
μικροσταγονίδια, συμπαγής βολή.
Επιλογές κατασβεστικού μέσου κατά το
χειρισμό: νερό, πυροσβεστικός αφρός.
Κατηγορίες φωτιάς: στερεά, υγρά, αέρια,
ηλεκτρικό ρεύμα έως 10.000 volt.
Εφαρμογές: στα μοντέλα PDU, ATV, BMW
της FIREXPRESS.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ
Το συγκρότημα PDU (Petrol Driven Unit) του
οίκου FIREXPRESS Δανίας είναι μια αυτόνομη
μονάδα πυρόσβεσης η οποία συνδυάζει
αντλία (βενζινοκίνητη / πετρελαιοκίνητη
/ ηλεκτροκίνητη), ημιεύκαμπτο σωλήνα
μήκους 50m και τον πατενταρισμένο αυλό
μικροσταγονιδίων της FIREXPRESS. Μπορεί να
παραδοθεί με ενσωματωμένη δεξαμενή 300 lt
νερού και 12 lt αφρού. Τοποθετείται σε οχήματα
κλειστού ή ανοικτού τύπου. Πλεονεκτήματα:
Μεγάλη κατασβεστική ικανότητα.
Ελάχιστη κατανάλωση νερού.
Ξεκούραστος χειρισμός, μηδενική ανάκρουση.
Γρήγορη εναλλαγή βολής από νερό σε αφρό,
απλά περιστρέφοντας ένα μοχλό στον αυλό.
Ελάχιστη απαιτούμενη συντήρηση.
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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ

ΟΧΗΜΑ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ
Το ATV της FIREXPRESS είναι ένα ευέλικτο
όχημα με κίνηση 4x4 το οποίο μπορεί να
διέλθει από ανώμαλα εδάφη ή στενές διόδους
(όπως τα σοκάκια στα ελληνικά νησιά).
Φέρει το συγκρότημα μικροσταγονιδίων
PDU της FIREXPRESS, το οποίο εκτός του
συστήματος πυρόσβεσης, είναι εξοπλισμένο
και με σύστημα άντλησης υδάτων. Ο μυζητικός
σωλήνας 4 μέτρων με φίλτρο επιτρέπει την
άντληση νερού από εξωτερικές πηγές όπως
ποτάμια, λίμνες και δεξαμενές νερού. Το
αντλητικό σύστημα γεμίζει τη δεξαμενή νερού
300 lt σε 8 λεπτά και μπορεί να λειτουργεί
ταυτόχρονα με την κατάσβεση. Επιπλέον, το
όχημα έχει τη δυνατότητα ρυμούλκησης τρέιλερ
και μεταφοράς τραυματιών.

Η μοτοσυκλέτα πυρόσβεσης BMW της
FIREXPRESS φέρει ένα αυτόνομο σύστημα
πυρόσβεσης το οποίο αποτελείται από
αυλό μικροσταγονιδίων, ημιεύκαμπτο
σωλήνα μήκους 30m και μια φιάλη 300
bar που διοχετεύει πίεση στο σύστημα. Η
μοτοσικλέτα έχει δοκιμαστεί για τη δομική
της ακεραιότητα και την ασφάλεια του
αναβάτη από την ίδια τη BMW Γερμανίας.
Βασισμένη στο πρότυπο μοτοσικλετών της
αστυνομίας, μπορεί προαιρετικά να φέρει
φάρο και σειρήνα. Λόγω της δυνατότητας
ελιγμών σε μποτιλιαρισμένους δρόμους, η
μοτοσικλέτα πυρόσβεσης της FIREXPRESS
αποτελεί τη βέλτιστη λύση σε περιπτώσεις
όπου ο πυροσβέστης πρέπει να διασχίσει
δρόμους υψηλής κίνησης για να φτάσει στη
φωτιά. Με την εγγύηση BMW.
Χωρητικότητα: 2 δεξαμενές των 25lt με
προαναμεμειγμένο νερό και αφρό.
Ροή: 22 lt/min.
Μήκος σωλήνα: 30m.
Βεληνεκές: 11m.
Εφαρμογές: αυτοκινητιστικά ατυχήματα,
αστικά συμβάντα.
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Xωρητικότητα: 300 lt δεξαμενή νερού, 12 lt
δεξαμενή αφρού.
Μήκος σωλήνα: 50m.
Βεληνεκές: 15m.
Εφαρμογές: Δύσβατα ή στενά σημεία.
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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

