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ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΕΣ
Η ιδανική λύση πυρόσβεσης για οικίες που διαθέτουν πισίνα είναι το τροχήλατο αντλητικό συγκρότημα
που αναπτύξαμε στο εργαστήριο μας. Το συγκρότημα αποτελείται από μονοβάθμια αντλία του οίκου
Davey Αυστραλίας με βενζινοκινητήρα Honda Ιαπωνίας, μάνικα πυρόσβεσης του οίκου Haberkorn
Αυστρίας, αυλό πυρόσβεσης του οίκου ΡΟΚ Γαλλίας, σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3m με αντεπίστροφο
ορειχάλκινο ποτήρι. Το καρότσι μεταφοράς είναι εξοπλισμένο με εύχρηστη θήκη για τη μάνικα από
χάλυβα γαλβανιζέ, κόντρα πλακέ ανθεκτικό στην υγρασία και 4 τροχούς με φρένο ακινητοποίησης. Για να
επιτεθούμε στη φωτιά, βάζουμε το σωλήνα αναρρόφησης στην πισίνα, ξετυλίγουμε τη μάνικα και τραβάμε
τον ιμάντα εκκίνησης της αντλίας. Εύκολα και γρήγορα!
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Παροχή: 150 lt/min στα 5 bar.
Είσοδος: 1x1 ½’’.
Έξοδοι: 1x1 ½’’& 2x1’’.
Πτερωτή αντλίας: αποσυναρμολογείται, για εύκολη συντήρηση και καθαρισμό.
Υλικό κατασκευής αντλίας: marine-grade aluminium, με πολυεστερική βαφή ανθεκτική σε διάβρωση.
Βαλβίδα αποστράγγισης αντλίας: Ναι.
Δοχείο πλήρωσης αντλίας με νερό: συμπεριλαμβάνεται.
Κινητήρας αντλίας: Honda GX160 βενζινοκίνητος 163cc, ισχύς 4,6 HP στις 3600 rpm.
Προστασία από χαμηλή στάθμη λαδιού κινητήρα: Ναι.
Σωλήνας πυρόσβεσης: Φ38mm (1 ½’’), μήκος 20m, πιστοποιημένος κατά ΕΝ 14540.
Αυλός πυρόσβεσης: ελαφρύς, εύχρηστος, εμβέλεια 25m.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ SMS
Ο οίκος Davey πρωτοπορεί για ακόμα μια φορά, με την αντλία πυρόσβεσης που εκκινεί απομακρυσμένα,
με SMS. Επιτέλους, μια λύση που παρέχει πυροπροστασία σε οικίες χωρίς ο ιδιοκτήτης να χρειάζεται
να είναι παρών. Με ένα απλό SMS, ο χρήστης μπορεί να εκκινεί την αντλία, να τη σταματά, να ορίζει
χρονοδιακοπή της λειτουργίας και να ενημερώνεται για την κατάσταση της αντλίας, ανά πάσα στιγμή,
από οπουδήποτε. Ως αντιπρόσωπος των πυροσβεστικών αντλιών Davey στην Ελλάδα, η Πρόνοια
αναλαμβάνει το αρχικό set up της κάρτας SIM της αντλίας σας, τεχνική μελέτη και εγκατάσταση σύμφωνα
με τις ανάγκες σας. Φυσικά, είμαστε εξουσιοδοτημένοι να πραγματοποιούμε κάθε είδους επισκευή και
συντήρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μέσω της συνεργασίας Davey & Πρόνοια, μένετε ήσυχοι ότι όλα θα πάνε καλά.
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Δυνατότητα ενεργοποίησης από πολλαπλούς χρήστες: Ναι.
Απομακρυσμένη πληροφόρηση: ON/OFF, ισχύς μπαταρίας, ισχύς σήματος, ώρες λειτουργίας.
Απομακρυσμένη πληροφόρηση κατάστασης αντλίας: σε όσους χρήστες είναι καταχωρημένοι.
Μπαταρία τροφοδοσίας και έξυπνος φορτιστής μπαταρίας: Περιλαμβάνονται.
Είσοδος: 1x2’’.
Έξοδοι: 1x2’’ & 2x1’’.
Ταχύτητα περιστροφής αντλίας ρυθμιζόμενη: Ναι, σε δύο θέσεις, χαμηλή/υψηλή.
Παροχές: 200 lt/min στα 4,5 bar στη χαμηλή ταχύτητα & 200 lt/min στα 5,5 bar στην υψηλή ταχύτητα.
Πτερωτή αντλίας: αποσυναρμολογείται, για εύκολη συντήρηση και καθαρισμό.
Υλικό κατασκευής αντλίας: marine-grade aluminium, με πολυεστερική βαφή ανθεκτική σε διάβρωση.
Βαλβίδα αποστράγγισης αντλίας: Ναι.
Κινητήρας αντλίας: Honda iGX270 βενζινοκίνητος 270cc, ισχύς 8,5 HP στις 3600 rpm.
Αυτονομία σε κατάσταση λειτουργίας: 3 ώρες.
Ηλεκτρική μίζα: Ναι.
Προστασία από χαμηλή στάθμη λαδιού κινητήρα: Ναι.

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

