
- kompaktowe, składane

(tylko 308 mm wysokości po złożeniu)

- opatentowana konstrukcja 

- nie wymaga serwisowania

- zapewnia łatwą obsługę w pozycji stojącej

-rura pianowa w komplecie

30
8 
m
m

DZIAŁKO
WODNO-PIANOWE SK (SKŁADANE)

DWP 8/16/24/32

Świadectwo 
dopuszczenia 
Nr 3276/2018

10
35
 m
m
 (p
rz
y 
na
ch
yl
en
iu
 4
5 
o )

78
5 
m
m

Rekordowy zasięg 80 m
przy strumieniu zwartym 

oraz wydajności 3200 L/min i ciśnieniu 8 bar
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PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Działko wodno-pianowe DWP- 8/16/24/32 przeznaczone jest do zwalczania pożarów grup AB zgodnie z 

PN-75/M-51001 i służy do podawania do miejsca pożaru strumieni wodnych zwartych, rozproszonych oraz pianowych.

OPIS KONSTRUKCJI

Podstawowym elementem działka jest specjalnie ukształtowana rura przepływowa zaopatrzona w złącza obrotowe 

i głowicę uniwersalną zapewniającą regulację wydajności i rodzaju strumienia wody. Rura i złącza obrotowe 

wykonane są ze stali nierdzewnej a głowica ze stopów aluminium. Działko wyposażone jest w manometr wykonane są ze stali nierdzewnej a głowica ze stopów aluminium. Działko wyposażone jest w manometr 

wskazujący wartość ciśnienia wody. Specjalny uchwyt umożliwia skierowanie działka w odpowiednim kierunku.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Działko wyposażone jest w specjalną głowicę zapewniającą płynną regulację wydajności podawanej wody w zakresie 

od 800 do 3200 l/min oraz stopień rozproszenia strumienia wodnego w zakresie od 0° do 30°. Działko posiada 

możliwość obrotu o 360° w płaszczyźnie poziomej i od -30° do +90° w płaszczyźnie pionowej, co umożliwia podanie 

następujących strumieni wody: zwartego i rozproszonego oraz zwartego strumienia piany. W celu uzyskania 

strumienia piany należy nasadzić na głowicę rurę pianową, która stanowi wyposażenie działka. Działko posiada strumienia piany należy nasadzić na głowicę rurę pianową, która stanowi wyposażenie działka. Działko posiada 

złącza obrotowe, umożliwiające manewrowanie głowicą w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej, za pomocą 

kierownicy. Trwałe zablokowanie działka w każdej pozycji poziomej i pionowej zapewniają blokady obrotu.

PARAMETRY TECHNICZNE

SK


