Mobil Yangın Söndürme ve Su Baskını
Boşaltma Pompası
HIZIR

Mobil Yangın Söndürme ve Su Baskını Boşaltma Pompası
HIZIR

Treyler üzerine monte edilmiş dizel motora direkt
elastik kaplin ile bağlanmış yüksek performanslı
pompadır. Egzoz gazının emiş sağlama düzeneğine
yönlendirilmesi sonucu oluşan vakum etkisi ile pompa
emiş hattı su ile dolmakta böylelikle dizel tahrikli pompa,
negatif emişin olumsuzluklarından etkilenmeden suyu
kolay ve çabuk basabilme özelliğine sahip olmaktadır.

Belediyelerde, fabrikalarda, marinalarda, askeri
tesislerde, yakıt depolama tesislerinde, afet işleri
ile uğraşan kurumlarda, sabit yangın söndürme
veya su boşaltma ihtiyacının olduğu tüm yerlerde
çabuk ve kolayca kullanılır. Bir su tankerinin arkasına
bağlanarak yangın müdahale veya herhangi bir
aracın arkasına takılarak su baskını ile mücadelede
başarı ile kullanılır.

Pompa ile birlikte emme hortumu, basma hortumu, su
püskürtme lansı, köpük basılması istendiğinde köpük
mikseri (opsiyonel), yakıt tankı, motor çalıştırma ve kontrol
panosu ve aküler verilmektedir. Bütün ekipmanlar iki
lastikli treyler üzerine konulmuştur ve çalışmaya hazırdır.
HIZIR 90/41

HIZIR 120/65

Debi

90 m3/h

Debi

120 m3/h

Basınç

90 mSS

Basınç

90 mSS

Tip

50/268 Norm Pompa

Tip

65/268 Norm Pompa

Emme Çapı

DN 65 mm (Flanşlı)

Emme Çapı

DN 80 mm (Flanşlı)

Basma Çapı

DN 50 mm (Flanşlı)

Basma Çapı

DN 65 mm (Flanşlı)

Salmastra

Mekanik

Salmastra

Mekanik

Gövde

GG 25 Pik Döküm

Gövde

GG 25 Pik Döküm

Çark Çapı

268 mm Bronz

Çark Çapı

268 mm Bronz

Yakıt Depo Hacmi

50 L

Yakıt Depo Hacmi

50 L

Yakıt Tüketimi

11,2 L/saat

Yakıt Tüketimi

17,5 L/saat

Ağırlık

1200kg

Ağırlık

1200kg

Dizel motor: 42 kW, 2900 d/dk, dört zamanlı, su
soğutmalı, marşlı, dört silindirli (ETNA OEM marka)

Dizel motor: 65 kW, 2900 d/dk, dört zamanlı, su
soğutmalı, marşlı, dört silindirli (ETNA OEM marka)
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Treyler
İki tekerlekli, elektrik donanımlı, karayolunda gitmeye müsait (karayolu için belge opsiyonlu) çeki demirli,
fren donanımlı

Çalıştırma Panosu
Dizel motoru çalıştırmak için konulan pano üzerinde, yağ basıncı, su sıcaklığı, yakıt göstergesi, motor
devir saati, motor çalıştırma anahtarı, gaz verme kolu vardır.

Aksesuarlar
İki adet 2” emme hortumu 3 m, iki adet 2” basma hortumu 20 m, kurt ağızı bağlama rekorları, su püskürtme
lansı, pompa üzerinde iki yollu klapeli emme ağzı, iki yollu vana kontrollü basma ağzı dahildir.

Emme Hortumu 3 metre

Basma Hortumu 20 metre

Köpük Mikseri (Opsiyonel)

Çalıştırma
Yangın veya su boşaltma amaçlı kullanılabilir. Her iki durumda da treyler kullanılacağı yere bir araç ile getirilir.
Emme hortumu ve basma hortumları pompanın emme ve basınç flanşlarına kurt ağızı kaplinler yardımı ile
kolayca bağlanır. Emme hortumu ya bir havuza, göle veya su rezervuarına sarkıtılır veya su tankerine
bağlanır. Dizel motor marş yardımı ile çalıştırılır, egzoz yönlendirme kolu kapatılarak egzoz gazı venturi
vanası vasıtası ile pompa içinde vakum oluşturulur, bu işlemden 30-40 saniye sonra pompa içine su gelir
ve pompa su basmaya hazır olur. Bu durumda egzoz yönlendirme kolu eski konumuna getirilir ve hortum
ağızından su püskürtmeye başlanır. İstendiği takdirde köpük mikseri kullanılarak parlayıcı yanıcı maddelerin
meydana getirdiği yerlerde su yerine köpük sıkmak sureti ile yangın söndürme amaçlı da kullanılabilir.
Pompa su baskını için kullanılacaksa emme hortumu su baskını olan yere sarkıtılır ve aynı işlem yapılarak hızlı
bir şekilde su boşaltma işlemi başlatılır. Pompa foseptik çukurlarından su çekmeye müsait değildir. Pompa
içinde fazla partikül olamayan kirli su veya baskından zarar gören yerlerdeki suyu boşaltmak için kullanılır.
Pompa zirai sulama ve su transferinde kullanılmak için uygun değildir.
Boyutlar
1700
1190

ETNA

1120

365

1860

365

760

EMİŞ 2’’

510

250

1350

BASMA 2’’

2920

1495
1775
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