HYDRANT WEWNÊTRZNY TYP PN-EN 671-2C-3/52-20
HYDRANT WEWNÊTRZNY TYP PN-EN 671-2C-3/52-15

BHP Ppo¿.

Oznaczenie hydrantów z wê¿em p³asko sk³adanym wymagane przez normê PN-EN 671-2
PN-EN 671-2 * - ** /52 - ***
* - miejsce montowania hydrantu:
** - sposób nawiniêcia wê¿a:

A-we wnêce, B-we wnêce w szafce z obudow¹,
C-w szafce przeznaczonej do zawieszania na œcianie
1- w¹¿ nawiniêty na bêbnie obrotowym, 2-w¹¿ u³o¿ony warstwowo
3- w¹¿ zwiniêty w podwójny kr¹g i umieszczony w koszu

515 mm

***- d³ugoœæ wê¿a w mb

386 mm

240 mm

Posiada certyfikat zgodnoœci z PN-EN 671-2 Nr 438/2000/2003 wydany przez CNBOP
Hydrant jest urz¹dzeniem do bardzo efektywnego zwalczania po¿arów i mo¿e byæ obs³ugiwany przez
jedn¹ osobê.
W£ASNOŒCI HYDRAULICZNE HYDRANTÓW:
od 0,2 MPa do 1,2 MPa
Ciœnienie robocze:
Natê¿enie przep³ywu /wydajnoœæ/ przy ciœnieniu:
- 228 l/min strumieñ rozproszony
- 123 l/min strumieñ zwarty
0,2 MPa
- 320 l/min strumieñ rozproszony
- 175 l/min strumieñ zwarty
0,4 MPa
- 380 l/min strumieñ rozproszony
- 215 l/min strumieñ zwarty
0,6 MPa
Œrednica równowa¿na D13
Wspó³czynnik K - 158 - strumieñ rozproszony
Wspó³czynnik K - 87 - strumieñ zwarty
Efektywny zasiêg rzutu strumienia wody przy ciœnieniu 0,2 MPa:
- 10,8 m plus d³ugoœæ wê¿a /20 mb lub 15 mb/ przy strumieniu zwartym
- 3,6 m plus d³ugoœæ wê¿a /20 mb lub 15 mb/ przy strumieniu rozproszonym
Pr¹d wody rozproszony sto¿kowy - nie mniejszy ni¿ 45 stopni.
WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:
- drzwi lewe lub prawe
uniwersalne
- przy³¹cze z prawej strony, oœ obrotu kosza z lewej strony
- przy³¹cze z lewej strony, oœ obrotu kosza z prawej strony
SK£AD HYDRANTU:
- szafka hydrantowa
- zawór hydrantowy
- pr¹downica PWh-52 wg PN-EN 671-2
- w¹¿ t³oczny p³asko sk³adany o œrednicy 52 mm
i d³ugoœci 20 mb lub 15 mb

OZNAKOWANIE:
- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2
- znak bezpieczeñstwa “HYDRANT WEWNÊTRZNY”
wg PN-92/N-01256/01
- instrukcja obs³ugi
- numer certyfikatu

RODZAJ ZAMKA
- EURO - pokrêtny z plomb¹
- PATENT - zamek patentowy z kluczem
zapasowym umieszczonym na drzwiczkach

RODZAJE DRZWI HYDRANTU:
- wykonanie pe³ne
- wykonanie z okienkiem z pleksi
- wykonanie - szyba hartowana

- 12 -

KOSZ WÊ¯A:
Wykonany z drutu o œrednicy 6 mm, zgrzewany i spawany, uniwersalny (do zawieszania z lewej strony
lub z prawej strony szafki) wychylny o k¹t 90º.

POW£OKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:
Korpus szafki, drzwi, kosz malowane s¹ farb¹ proszkow¹ epoksydowo-poliestrow¹.
Gruboœæ warstwy wiêksza od 90 mikronów.
Zgodnie z przyjêt¹ kolorystyk¹ dla urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych ca³y hydrant wykonany jest w kolorze
standardowym RAL 3000.
Na ¿yczenie Klienta mo¿emy wykonaæ hydrant w kolorze bia³ym RAL 9010 oraz w dowolnym kolorze
dostêpnym w palecie barw RAL.
POD£¥CZENIE DO SIECI WODNEJ
Hydrant mo¿na pod³¹czyæ do sieci wodnej hydrantowej o œrednicy 52 mm /2 cale/ za pomoc¹ zaworu
hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciœnieñ do 0,8 MPa a dla ciœnieñ od 0,8 MPa do 1,2 MPa nale¿y
zastosowaæ zawór mosiê¿ny typ PZ28U z nasad¹ aluminiow¹

SPOSOBY MONTA¯U HYDRANTU:
Rozmieszczenie otworów
mocuj¹cych w tylnej
œcianie hydrantu
252 mm

55 mm

Wysokoœæ:
Szerokoœæ:
G³êbokoœæ:

515 mm
386 mm
240 mm

75 mm

374 mm

UWAGA:
Hydrant mocowaæ do œciany przy pomocy
czterech ko³ków rozporowych M10
Takie same ko³ki rozporowe stosowaæ
do mocowania podpory do pod³ogi.
Szafkê wypoziomowaæ.

120 mm

75 mm

67 mm

WYMIARY HYDRANTU:

120 mm

PODPORA

rura Ø 60
lub profil 30x50

1350 +/- 50mm

blacha 167x167
1350 +/- 50mm

920 mm

4 otwory Ø6

4 otwory Ø10

iloœæ podpór do monta¿u - 1 szt.

przy œcianie
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przy œcianie
z p³yt kartonowo-gipsowych
oraz jako wolnostoj¹cy
z zastosowaniem podpory

