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ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

ΓΟΜΩΣΗ ΣΚΟΝΗΣ
Ο οίκος FRITZ EMDE κατασκευάζει
μηχανήματα πυροσβεστήρων με γερμανική
αξιοπιστία και απαράμιλλη αφοσίωση στη
λεπτομέρεια. Προμηθεύουμε, επισκευάζουμε
και συντηρούμε μηχανήματα FRITZ EMDE
για την ελληνική αγορά για περισσότερα από
30 χρόνια. Από το απλό μηχάνημα γόμωσης
έως αυτόματους σταθμούς παραγωγής
πυροσβεστήρων, παρέχουμε λύσεις για
κάθε μέγεθος εταιρείας, είτε συντηρεί είτε
κατασκευάζει πυροσβεστήρες.

Τα μηχανήματα υδροστατικού ελέγχου
(ή υδραυλικής δομικής) φιαλών FRITZ
EMDE μπορούν να εξυπηρετήσουν
Κέντρα Επαναλέγχου διαφόρων μεγεθών
και αναγκών, διαθέτοντας επιλογές όπως
ανακύκλωση νερού, ξήρανση, ακόμα και
ογκομέτρηση φιαλών. Διαθέσιμα για χαμηλή
πίεση ή για υψηλή-χαμηλή πίεση, τα
μηχανήματα υδραυλικής δοκιμής μπορούν
να παραδοθούν σε διάφορες διατάξεις,
προσαρμοζόμενες στις ιδιαίτερες ανάγκες
του κάθε χρήστη.

ΞΗΡΑΝΣΗ

ΓΟΜΩΣΗ CO2 - FM200
Τα μηχανήματα γόμωσης πυροσβεστήρων
CO2 και FM200 λειτουργούν με ρεύμα ή
με πεπιεσμένο αέρα, έχουν τη δυνατότητα
αυτόματης διακοπής της γόμωσης όταν
συνδέονται με την ειδική ηλεκτρονική ζυγαριά
FRITZ EMDE, και μπορούν να γεμίζουν
φιάλες, φιαλίδια και πυροσβεστήρες όλων
των μεγεθών και πιέσεων. Επίσης διαθέτουν
αυτοματισμούς όπως αυτόματη παραγωγή
καρτελών ανά φιάλη και διατήρηση ψηφιακού
αρχείου γομώσεων.

Είτε για ξήρανση φιαλών μετά από
υδραυλική δοκιμή, είτε για στέγνωμα
εύκαμπτων πυροσβεστικών σωλήνων,
διαθέτουμε μηχανήματα ξήρανσης όλων των
μεγεθών, με τη σφραγίδα ποιότητας FRITZ
EMDE. Έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης σε
μεγάλο εύρος θερμοκρασιών ξήρανσης και
μπορούν να παραδοθούν με τροχούς για
εύκολη μετακίνηση.

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
ΚΟΧΛΙΩΣΗ
Τα μηχανήματα κοχλίωσης FRITZ EMDE
πληρούν αυστηρές προδιαγραφές
ακρίβειας για το βίδωμα φιαλών αέρα,
αζώτου ή διοξειδίου του άνθρακα.
Διαθέτουν διακριβωμένους μηχανισμούς
και αυτοματισμούς ασφαλείας, κάνοντας τη
διαδικασία κοχλίωσης εντελώς ασφαλή για
το προσωπικό, τα κλείστρα και τα πιεστικά
δοχεία. Ανθεκτικά, στιβαρά και απολύτως
ασφαλή, θα σας συντροφεύουν για μια ζωή.

Οι αντάπτορες FRITZ EMDE
χρησιμοποιούνται από Αναγνωρισμένες
Εταιρείες για πλήρωση με αέρα, άζωτο
ή διοξείδιο του άνθρακα. Εκτός του
χειροκίνητου μοντέλου το οποίο εφαρμόζει
στο κλείστρο περιστρέφοντας ένα τιμονάκι,
υπάρχει και η επιλογή του πνευματικού
μοντέλου, το οποίο χρησιμοποιεί μέρος
της πίεσης του αερίου πλήρωσης για να
κινήσει ένα έμβολο το οποίο εφαρμόζει στο
κλείστρο μέσω κωνικού εξαρτήματος από
ανθεκτικό Teflon.

ΜΕΓΓΕΝΕΣ
Οι μέγγενες πυροσβεστήρων FRITZ EMDE
επιτρέπουν την ακινητοποίηση φορητών
πυροσβεστήρων και φιαλών, παρέχοντας
ασφάλεια για τον χρήστη και φροντίδα για
το σώμα του πυροσβεστήρα. Επιδαπέδιες
ή επιτραπέζιες, πνευματικές ή χειροκίνητες,
σταθερές ή με περιστροφή 180ο που επιτρέπει
στο χρήστη να αφουγκραστεί τη ροή της
σκόνης εντός του πυροσβεστήρα, παρέχουν
λύσεις για οποιαδήποτε εφαρμογή.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
Όπου απαιτούνται πυροσβεστήρες υψηλής
ποιότητας, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής
πυροσβεστήρων στον κόσμο δίνει τη
λύση. Οι πυροσβεστήρες AMEREX είναι
πιστοποιημένοι κατά UL, FM, SOLAS,
MED, EN, MIL, NFPA. Χρησιμοποιούνται
σε αεροδρόμια, στη ναυτιλία, στις ένοπλες
δυνάμεις και σε κάθε εγκατάσταση υψηλών
προδιαγραφών. Made in USA!

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

