Pánové Zdeněk Pavliš a Jaroslav Hartmann začali podnikat jako fyzické osoby
v roce 1990. Od roku 1991 se datuje počátek výroby protipožární techniky. V roce 1994
byla založena společnost s ručením omezeným Pavliš a Hartmann.
Postupně byly vybudovány vlastní výrobní kapacity, které úzce spolupracují s naší
nástrojárnou. Výroba probíhá na přesných a vysoce produktivních CNC strojích.
Základním kamenem výrobního programu firmy jsou hydrantové systémy, motorové
stroje, zejména čerpací technika, požární armatury a příslušenství požárních
vodovodů. V neposlední řadě je to produkce nástrojárny, která vyrábí nástroje od
střižných po kokily, zápustky, až po formy pro lisování pryže, plastu a tlakové lití hliníku.
V roce 1999 byl zřízen nový závod v Týništi nad Orlicí, kde se za pomoci
nejmodernější technologie a týmu specialistů vyrábějí požární hadice. Jejich tkaní
probíhá v současné době převážně na tkalcovských stavech, které byly zkonstruovány
a vyrobeny v mateřském závodě Pavliš a Hartmann ve Chvaleticích.
Stabilní kádr vysoce kvalifikovaných pracovníků je zárukou dalšího dynamického
rozvoje podniku. Strojní vybavení je průběžně rozšiřováno tak, abychom uspokojili
neustále rostoucí požadavky našich obchodních partnerů na technickou dokonalost
a kvalitu výrobků, které produkujeme.
O tomto úsilí mimo jiné svědčí průnik naší produkce na náročný zahraniční trh, kde
je možné v celé řadě evropských i mimoevropských zemích se setkat s produkty
společnosti Pavliš a Hartmann.
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UPOZORNĚNÍ:
Povrchová úprava všech skříní hydrantových systémů a boxů – prášková strukturální barva pro vnitřní
prostředí: červená RAL 3000, bílá RAL 9003, antracit RAL 7016.
(na základě požadavku a objednávky odběratele možno dodat skříně HS s povrchovou úpravou i pro
venkovní prostředí).
Kontrolu (revizi) hydrantových systémů může provádět dle příslušných norem a předpisů jen
výrobcem řádně proškolený pracovník. V případě nesplnění tohoto ustanovení nelze uplatnit záruku
na konkrétní výrobek.
Taktéž v případě likvidace pojistné události revize neproškolenou osobou nebude akceptována.
Hydrantové systémy jsou určeny jako zařízení do vnitřních prostor chráněných před mrazem
(ve venkovním prostředí nutno řešit eventuelně jako suchovody na základě projektové dokumentace).

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí
DLE ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1

UNIVERZÁLNÍ PROVEDENÍ – LZE POUŽÍT NA ZEĎ I DO ZDI
Požární hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí představují velmi účinný hasící prostředek se stálou dodávkou vody, který je
okamžitě použitelný. Požadavky na tyto systémy jsou takové, aby zajistily pohotové ovládání jednou osobou.
Hydrantový systém se skládá z:
1. skříně hydrantu – vyrobena z ocelového plechu
středem bubnu je přivedena tlaková voda, která umožňuje okamžité použití systému
provedení celoplechové nebo s prosklenými dvířky
2. tvarově stálé hadice PH-stabil o světlosti 19, 25 nebo 33 mm
3. kulového ventilu z poniklované mosazi
4. požární sprchové proudnice, kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylénu, otočná hlava umožňuje
nastavení plného a sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu v rozmezí 0 až 110° a uzavření proudnice
5. propojovací hadice, která slouží k připojení systému na vodovodní řád.
Základní rozměry:
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D19:

650x650x175 mm
710x710x135 mm
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25:
650x650x285 mm
650x650x210 mm
710x710x245 mm
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25 – KOMBI (hydrantový systém s boxem na RHP): 950x650x285 mm
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D33: 800x800x340 mm
Hydrantový systém pěnotvorný s tvarově stálou hadicí D25: 950x650x285 mm
Hydrantový systém pěnotvorný s tvarově stálou hadicí D33: 1190x800x340 mm
Instalace systému:
I. Při volbě konkrétního typu zařízení se hadicové systémy s hadicí o jmenovité světlosti alespoň 25 mm osazují zejména:
a) v požárních úsecích výrobních objektů (podle ČSN 730804) a skladů (podle ČSN 730845)
b) v požárních úsecích (objektech) s lineární rychlostí šíření požáru v1 >1,2m/min;
bez dalších průkazů může být pro vybrané provozy použito hodnoty v1 (podle ČSN 730873)
c) v objektech nebo jejich částech navržených jako:
1) vnitřní shromažďovací prostory podle tabulky B.1 v příloze B ČSN 730831
2) budovy pro ubytování skupiny OB4 (podle ČSN 730833)
3) maloobchodní prodejny a prodejní sklady
4) hromadné garáže
5) výstaviště
6) filmová, televizní a rozhlasová studia
7) jeviště a zákulisí, sklady rekvizit a dekorací
8) požární úseky v podzemních podlažích, ve kterých je počet osob podle ČSN 730818 vyšší než 10
9) požární úseky s vysokým požárním zatížením (p>120 kg/m2)
II. V ostatních požadovaných případech stačí instalovat hadicové systémy o jmenovité světlosti hadice alespoň 19mm.
III. V požárních úsecích, kde je zapotřebí větší množství dodávané vody, se instalují na základě PD hadic, systémy o světlosti
hadice 33mm
Hadicové systémy se mají osazovat ve výši 1,1m až 1,3m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Dispozičně musí být umístěny
tak, aby k nim osoby měly snadný přístup a dvířka se mohla otevřít o 180°. Pro instalaci je třeba zajistit přívod vody, aby v nejméně
příznivém místě umožnilo přetlak minimálně 0,2MPa.
Použití:
Po otevření skříně si ověříme, zda je proudnice uzavřena, otevřeme kulový ventil na přívodu (systém se zavodní). Z navijáku odvineme
potřebné množství hadice k místu požáru a otočením hlavy proudnice nastavíme požadovaný tvar proudu vody.
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Hydrantový systém
s tvarově stálou hadicí PH PLUS D19 a D25

Designové provedení

prosklené

plné

atraktivní design
vhodné do moderních interiérů
tradičně kvalitní dílenské zpracování
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Hydrantový systém
s tvarově stálou hadicí PH PLUS D19 a D25
Designové provedení
Systémy odpovídají ČSN EN 671-1. Skříně vynikají pevností, stabilitou a novým vzhledem. Kromě
základních barev červená, bílá a antracit lze nabídnout dle požadavků zákazníka i jiné barevné provedení.

HYDRANTOVÉ SYSTÉMY S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D 19
rozměr
710 x 710 x 200
710 x 710 x 200
710 x 710 x 200
710 x 710 x 200

dvířka
plná
plná
prosklená
prosklená

hadice
D 19 - 30 bm
D 19 - 20 bm
D 19 - 20 bm
D 19 - 30 bm

proudnice
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 6

kat. číslo/barva
svv 500/
svv 501/
svv 502/
svv 503/

HYDRANTOVÉ SYSTÉMY S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D 25
rozměr
710 x 710 x 245
710 x 710 x 245
710 x 710 x 245
710 x 710 x 245
710 x 710 x 245
710 x 710 x 245
710 x 710 x 245
710 x 710 x 245

dvířka
plná
plná
prosklená
prosklená
plná
plná
prosklená
prosklená

hadice
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm

proudnice
ekv. 10
ekv. 10
ekv. 10
ekv. 10
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 6

kat. číslo/barva
svv 504/
svv 505/
svv 506/
svv 507/
svv 508/
svv 509/
svv 510/
svv 511/

Skládá se z: - požární proudnice D 25 (ekv 6/10) - ekv. 6 mm - průtok Q < 1,1 l/s, ekv. 10 mm - průtok Q > 1,1 l/s
- hadice D 19 nebo D 25 (20/30m)
- propojovací hadice D 19/25 délky 1,4 m s kulovým uzávěrem 3/4 ´´ resp. 1”
- ocelové skříňě s navijákem
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Hydrantový systém
s tvarově stálou hadicí D19 a D25

prosklené

plné
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HYDRANTOVÉ SYSTÉMY S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D 19
rozměr
650 x 650 x 175
650 x 650 x 175
710 x 710 x 135

dvířka
plná
plná
plná

hadice
D 19 - 20 bm
D 19 - 30 bm
D 19 - 20 bm

proudnice
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 6

650 x 650 x 175
650 x 650 x 175
710 x 710 x 135

prosklená
prosklená
prosklená

D 19 - 20 bm
D 19 - 30 bm
D 19 - 20 bm

ekv. 6
ekv. 6
ekv. 6

kat. číslo/barva
svv 101 /
svv 102 /
svv 110 /
svv 103 /
svv 104 /
svv 111 /

HYDRANTOVÉ SYSTÉMY S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D 25
rozměr
650 x 650 x 285
650 x 650 x 285
650 x 650 x 285
650 x 650 x 285
650 x 650 x 210
650 x 650 x 210
710 x 710 x 245
710 x 710 x 245

dvířka
plná
plná
plná
plná
plná
plná
plná
plná

hadice
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 30 bm

proudnice
ekv. 10
ekv. 10
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 10
ekv. 6
ekv. 10

650 x 650 x 285
650 x 650 x 285
650 x 650 x 285
650 x 650 x 285
650 x 650 x 210
650 x 650 x 210
710 x 710 x 245
710 x 710 x 245

prosklená
prosklená
prosklená
prosklená
prosklená
prosklená
prosklená
prosklená

D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 30 bm

ekv. 10
ekv. 10
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 10
ekv. 6
ekv. 10

kat. číslo/barva
svv 002 /
svv 004 /
svv 001 /
svv 003 /
svv 005 /
svv 006 /
svv 016 /
svv 010 /
svv 011 /
svv 012 /
svv 027 /
svv 029 /
svv 051 /
svv 007 /
svv 052 /
svv 008 /

HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D 19 (š 650 x v 650 x h 175 mm)
Dle ČSN EN 671-1
Skládá se z: - požární proudnice D 25, ekvivalent 6 mm – průtok Q < 1,1 l/s
- hadice D 19 délky 20 nebo 30m
- propojovací hadice D 19 délky 1,4 m s kulovým uzávěrem 3/4 ´´
- ocelové skříně s navijákem
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HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D 19 (š 710 x v 710 x h 135 mm)
Dle ČSN EN 671-1
Skládá se z: - požární proudnice D 25, ekvivalent 6 mm – průtok Q < 1,1 l/s
- pouze hadice D 19 délky 20m
- propojovací hadice D 19 délky 1,4 m s kulovým uzávěrem 3/4 ´´
- ocelové skříně s navijákem

HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D 25 (š 650 x v 650 x h 285 mm)
Dle ČSN EN 671-1

Skládá se z: - požární proudnice D 25, ekv. 6 mm - průtok Q < 1,1 l/s, nebo ekv. 10 mm - průtok Q > 1,1 l/s
- hadice D 25 délky 20 nebo 30m
- propojovací hadice D 25 délky 1,4 m s kulovým uzávěrem 1´´
- ocelové skříňě s navijákem
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HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D 25 (š 650 x v 650 x h 210 mm)
Dle ČSN EN 671-1
Skládá se z: - požární proudnice D 25, ekvivalent 6 mm - průtok Q < 1,1 l/s
nebo ekvivalent 10 mm - průtok Q > 1,1 l/s
- hadice D 25 délky pouze 20m
- propojovací hadice D 25 délky 1,4 m s kulovým uzávěrem 1´´
- ocelové skříně s navijákem

HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D 25 (š 710 x v 710 x h 245 mm)
Dle ČSN EN 671-1
Skládá se z: - požární proudnice D 25, ekvivalent 6 mm - průtok Q < 1,1 l/s
nebo ekvivalent 10 mm - průtok Q > 1,1 l/s
- hadice D 25 délky 20 nebo 30m
- propojovací hadice D 25 délky 1,4 m s kulovým uzávěrem 1´´
- ocelové skříně s navijákem
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Alternativní řešení

Hydrantový systém k zapuštění do zdi D19 a D25
Hydrantový systém do zdi se skládá z dílů shodných s hydrantovým systémem se skříní, pouze vlastní skříň je nahrazena rámečkem
z uzavřených profilů. Tento rámeček slouží k upevnění ramene s navijákem a dveří s otočným uzávěrem a možností plomby.
Na rámeček jsou přivařeny dva držáky s otvory pro ukotvení do zdiva či sádrokartonu pomocí hmoždinek a montážní pěny. Odvodnění
skříně provede montážní firma prostupem o velikosti asi 2x2 cm ve zdivu pod spodní hranou rámečku.
K výhodám tohoto provedení patří zlepšený přístup pro napojování na vodovodní řád, větší životnost i pevnost rámu a pod. Ostatní údaje
jsou shodné s předchozím provedením.

HYDRANTOVÉ SYSTÉMY K ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI
dle ČSN 730873 a ČSN EN 671-1

dvířka
plná
plná
plná
plná
plná
plná

hadice
D 19 - 30 bm
D 19 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm

proudnice
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 10
ekv. 10
ekv. 6
ekv. 6

Barevné provedení pouze v červené barvě!
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kat. číslo
svv 210
svv 211
svv 201
svv 200
svv 202
svv 203

Hydrantový systém s boxem
pro umístění hascicího přístroje D25
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25 a se skřínkou na ruční hasicí přístroj.
Obě skříňky jsou vyrobeny v jednom bloku.
Dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1

rozměr
950 x 650 x 285
950 x 650 x 285
950 x 650 x 285
950 x 650 x 285

hadice
D 25 - 20 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 30 bm

proudnice
ekv. 6
ekv. 10
ekv. 6
ekv. 10

kat. číslo/barva
skvvd 009
skvvd 009
skvvd 004
skvvd 004

Hydrantový systém se skládá:
Hydrantový systém s boxem na ruční hasicí přístroj
Skládá se z: - požární proudnice D 25, ekvivalent 6 mm - průtok Q < 1,1 l/s
nebo ekvivalent 10 mm - průtok Q > 1,1 l/s
- hadice D 25 délky 20 nebo 30m
- propojovací hadice D 25 délky 1,4 m s kulovým uzávěrem 1´´
- ocelové skříně s navijákem
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Hydrantový systém s nerezovými dvířky D19 a D25
Provedení pouze do zdi

plné
Vzhledem k povrchové úpravě
tzv. balotinování, není vhodné umístění
hydr. systému do agresivních prostředí,
chemických provozů, bazénů apod..
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prosklené

Hydrantový systém s nerezovými dvířky
HYDRANTOVÉ SYSTÉMY s tvarově stálou hadicí
dle ČSN 730873 a ČSN EN 671-1 - provedení do zdi, nerezová dvířka včetně rámečku

materiál rámečku a dveří
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech

dvířka
plná
plná
plná
plná
prosklená
prosklená
prosklená
prosklená
plná
plná
prosklená
prosklená

hadice
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm
D 19 - 20 bm
D 19 - 30 bm
D 19 - 20 bm
D 19 - 30 bm

proudnice
ekv. 10
ekv. 10
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 10
ekv. 10
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 6

kat. číslo/barva
svv 013/
svv 026/
svv 060/
svv 061/
svv 062/
svv 063/
svv 064/
svv 065/
svv 106/
svv 108/
svv 115/
svv 116/

Hydrantový systém celonerezový D19 a D25
Provedení pouze na zeď
Vzhledem k povrchové úpravě
tzv. balotinování, není vhodné umístění
hydr. systému do agresivních prostředí,
chemických provozů, bazénů apod..

HYDRANTOVÉ SYSTÉMY 650 x 650 x 175 s tvarově stálou hadicí D 19
dle ČSN 730873 a ČSN EN 671-1 - provedení na zeď

materiál

dvířka

hadice

nerez. plech
nerez. plech
nerez. plech

plná
plná
sklo

D 19 - 30 bm
D 19 - 20 bm
D 19 - 30 bm

proudnice

kat. číslo

svv 107
svv 109
svv 120

ekv. 6
ekv. 6
ekv. 6

HYDRANTOVÉ SYSTÉMY 650 x 650 x 285 s tvarově stálou hadicí D 25
dle ČSN 730873 a ČSN EN 671-1 - provedení na zeď

materiál
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech
nerezový plech

dvířka
plná
plná
plná
plná
prosklená
prosklená
prosklená
prosklená

hadice
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm
D 25 - 20 bm

proudnice
ekv. 10
ekv. 10
ekv. 6
ekv. 6
ekv. 10
ekv. 10
ekv. 6
ekv. 6

kat. číslo
svv 030
svv 033
svv 053
svv 054
svv 055
svv 056
svv 057
svv 058
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Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D33
Výrobní program společnosti Pavliš a Hartmann nyní obsahuje všechny tři typy hydrantových systémů s tvarově stálou
hadicí D 19, 25 a 33 uvedené v normě ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1, na které jsou vydány ES certifikáty.
Tento výrobek doplňuje řadu hydrantových systémů o nejvýkonnější typ - až 200l/min.

Skládá se z:
- požární proudnice Tajfun Turbo ekvivalent 13 mm
- hadice D 33 maximální délky 30m
- propojovací hadice D 33 délky 1,4 m s kulovým uzávěrem 5/4´´
- ocelové skříně s navijákem (800 x 800 x 340 mm)
- možno montovat bez skříně, s konzolí

HYDRANTOVÝ SYSTÉM s tvarově stálou hadicí D 33
dle ČSN 730873 a ČSN EN 671-1

rozměr
800 x 800 x 340
800 x 800 x 340

dvířka
plná
plná

hadice
D 33 - 30 bm
D 33 - 20 bm
D 33 - 30 bm
D 33 - 20 bm

proudnice
ekv. 13
ekv. 13
ekv. 13
ekv. 13

provedení
ve skříni
ve skříni
naviják s konzolí
naviják s konzolí

kat. číslo/barva
svv 080 /
svv 081 /
nvv 080 /
nvv 081 /

Hadicový naviják světlosti D 33 je výhodný zejména v místech, kde je potřeba
dodávat větší množství vody - viz. tabulka
Tlak (MPa)
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Druh proudu
Plný
Sprchový
Druh proudu
Plný
Sprchový

0,2 MPa

0,4 MPa

0,6 MPa

Průtok (l/min)

113,5
115

162,2
163,2
Délka dostřiku (m) - maximální

15
9

24
9

200
200
30
10

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D33
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Hydrantový systém pěnotvorný
s tvarově stálou hadicí D25
Pěnotvorný hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 je certifikovaným požárním systémem, ve
kterém je použit přiměšovač a pěnotvorná proudnice.
Skládá se z:
- ocelové skříně s navijákem (š 950 x v 650 x h 285)
- přiměšovače D 25 do HS s kulovým uzávěrem G1 "
- propojovací hadice D 25 délky 1,4 m
- hadice D 25 maximální délky 30 m
- kanystr s pěnidlem ( 15 l )
- požární pěnotvorné proudnice na těžkou pěnu s kulovým ventilem
- sací hadice s nerezovou trubkou
Na nákresu provedení LEVÉ (přívod vody zleva). Společnost vyrábí i provedení PRAVÉ (přívod vody zprava).
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Použití
Hydrantový pěnotvorný systém je určen pro prvotní hašení pomocí těžké pěny. Zásoba pěnidla typ AFFF/3% a je na dobu
minimálně 7 minut. Standardně je systém osazen tryskou pro použití 3 % pěnidla, které je součástí dodávky.
Uzávěr kanystru s pěnidlem je možno otevřít pouze v případě zásahu. Jinak hrozí nebezpečí znehodnocení pěnidla. Zařízení
lze používat i pro hašení vodou. V tomto případě je nutné mít uzavřený sací ventil přiměšovače. Po každém zásahu s použitím pěnidla je
nutné celý systém řádně propláchnout čistou vodou a to tak, že vyjmete sací nerezovou trubku z nádoby s pěnidlem a vložíte ji do nádoby
s čistou vodou, otevřete sací ventil přiměšovače a celý systém důkladně propláchnete.
Voda - pěnidlo 3% (přesnost přiměšování dle ČSN EN 13565-1, čl.7 clona 2,5 mm)
Tlak (MPa)
Průtok (l/min)
Dostřik (m)
Přisáto (g)
% přimíšení

0,2
37,3
7
1150
3

0,3
43,6
8
1400
3,2

0,4
48,6
9
1600
3,2

0,5
53,3
10
1750
3,2

0,6
57,6
10
1750
3

Stanovení kvalitních parametrů pěny (dle ČSN EN 1568-3)
Číslo napěnění při tlaku 0,2 - 0,4 Mpa je 3,7 - 6,4

Technický popis systému:
Hydrantový pěnotvorný systém tvoří naviják s tvarově stálou hadicí D 25 o maximální délce 30 m na výkyvném ramenu, které je
uchyceno ve skříni. Propojovací hadice stejného průměru o délce 1,4 m, požární pěnotvorná proudnice D 25 na těžkou pěnu, přiměšovač
s hlavním kulovým uzávěrem a patnáctilitrový kanystr s pěnidlem.
Proudnici (ekv. 7) tvoří tělo proudnice z lehké slitiny s otvory pro přisávání vzduchu a plastovým potahem pro bezpečné držení a
ochranu proti chladu a pákový kulový ventil D 25 s připojovacím závitem 1". Polohy jsou označeny šipkami a symboly ON - OFF.
Přiměšovač je instalován před navijákem. Je tvořen tělesem s difuzérem z mosazi, 3/8 " - novým kulovým ventilem přisávání
pěnidla s výměnnou tryskou a sací hadicí zakončenou nerezovou trubkou, která se při zásahu zasouvá do kanystru s pěnidlem,
umístěným ve skřini.
Přiměšovač je na vstupu osazen kulovým ventilem D 25 s označením ovládacích poloh symboly ON - OFF a na výstupu
vnějším závitem G 1", na který je napojena propojovací hadice. Směr proudění vody je označen šipkou na tělese přiměšovače.
Skříň je zhotovena z ocelového plechu a povrchově upravena práškovou barvou odstínu RAL 3000. Rozměry skříně jsou 950 x
650 x 285mm. Je rozdělena na dvě části. V jedné je naviják s hadicí a proudnicí, ve druhé je přiměšovací zařízení a 15ti litrový kanystr na
pěnidlo. Společnost vyrábí dvě varianty systému. Levé provedení má přívod vody a kanystr umístěn v levé části skříně, u pravého
provedení je tomu naopak. Uzavírání je zajištěno plastovými uzávěry s úpravou pro zaplombování. Skřín je určena pro vnitřní
prostředí.
Instalace systému je obdobná s ostatními hydrantovými systémy společnosti Pavliš a Hartmann.

HYDRANTOVÝ SYSTÉM pěnotvorný s tvarově stálou hadicí D 25
dle ČSN EN 671-1 - provedení na zeď

rozměr
950 x 650 x 285
950 x 650 x 285

dvířka
plná
plná

hadice
D 25 - 20 bm
D 25 - 30 bm

proudnice
pěnotvorná
pěnotvorná

kat. číslo/barva
svv 302 /
svv 301 /
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Hydrantový systém pěnotvorný
s tvarově stálou hadicí D33
Pěnotvorný hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 33 je certifikovaným požárním
systémem, ve kterém je použit přiměšovač a pěnotvorná proudnice.
Skládá se z:
- ocelové skříně s navijákem (š 1190 x v 800 x h 340)
- přiměšovače D 33 do HS s kulovým uzávěrem
- propojovací hadice D 33 délky 1,4 m
- hadice D 33 maximální délky 30 m
- kanystru s pěnidlem ( 20 l )
- požární pěnotvorné proudnice na těžkou pěnu s kulovým ventilem
- sací hadice s nerezovou trubkou

Na nákresu provedení LEVÉ (přívod vody zleva). Společnost vyrábí i provedení PRAVÉ (přívod vody zprava).
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Hydrantový pěnotvorný systém je určen pro prvotní hašení pomocí těžké pěny. Zásoba pěnidla typ AFFF/1% a je na dobu
minimálně 7 minut. Standardně je systém osazen tryskou pro použití 1 % pěnidla, které je součástí dodávky.
Uzávěr kanystru s pěnidlem je možno otevřít pouze v případě zásahu. Jinak hrozí nebezpečí znehodnocení pěnidla. Zařízení
lze používat i pro hašení vodou. V tomto případě je nutné mít uzavřený sací ventil přiměšovače. Po každém zásahu s použitím pěnidla je
nutné celý systém řádně propláchnout čistou vodou a to tak, že vyjmete sací nerezovou trubku z nádoby s pěnidlem a vložíte ji do nádoby
s čistou vodou, otevřete sací ventil přiměšovače a celý systém důkladně propláchnete.

Voda - pěnidlo 1% (přesnost přiměšování dle ČSN EN 13565-1, čl.7)
Tlak (MPa)
Průtok (l/min)
Dostřik (m)
Přisáto (g)
% přimíšení

0,4
92
8,5
1300
1,4

0,6
112
12,5
1600
1,4

0,8
129
14
1700
1,3

1,0
142
16
1640
1,15

1,2
156
18
1900
1,2

Stanovení kvalitních parametrů pěny (dle ČSN EN 1568-3)
Číslo napěnění při tlaku 0,4 - 1,0 Mpa je 6,1 - 6,8

Požární hydrantový systém s tvarově stálou hadicí představuje velmi účinný hasící prostředek se stálou
dodávkou vody, který je okamžitě dosažitelný. Tento systém může obsluhovat jedna osoba.

Technický popis systému
Hydrantový pěnotvorný systém tvoří naviják s tvarově stálou hadicí DN 33 o maximální délce 30 m na výkyvném ramenu, které
je uchyceno ve skříni. Propojovací hadice stejného průměru o délce 1,4 m, požární pěnotvorná proudnice D 33 na těžkou pěnu,
přiměšovač s hlavním kulovým uzávěrem a dvacetilitrový kanystr s pěnidlem.
Proudnici (ekv. 10) tvoří tělo proudnice z lehké slitiny s otvory pro přisávání vzduchu a plastovým potahem pro bezpečné držení
a ochranu proti chladu a pákový kulový ventil D 33 s připojovacím závitem G1 1/4".
Polohy jsou označeny šipkami a symboly ON - OFF.
Přiměšovač je instalován před navijákem. Je tvořen tělesem s difuzérem z mosazi, 3/8 " - novým kulovým ventilem přisávání
pěnidla s výměnnou tryskou a sací hadicí zakončenou nerezovou trubkou, která se při zásahu zasouvá do kanystru s pěnidlem,
umístěným ve skřini.
Přiměšovač je na vstupu osazen kulovým ventilem D 33 s označením ovládacích poloh symboly ON - OFF a na výstupu
vnějším závitem G 1 1/4", na který je napojena propojovací hadice. Směr proudění vody je označen šipkou na tělese přiměšovače.
Skříň je zhotovena z ocelového plechu a povrchově upravena práškovou barvou odstínu RAL 3000. Rozměry skříně jsou 1190
x 800 x 340 mm.Je rozdělena na dvě části. V jedné je naviják s hadicí a proudnicí, ve druhé je přiměšovací zařízení a 20ti litrový kanystr
na pěnidlo. Společnost vyrábí dvě varianty systému. Levé provedení má přívod vody a kanystr úmístěn v levé části skříně, u pravého
provedení je tomu naopak. Uzavírání je zajištěno plastovým uzávěrem s úpravou pro zaplombování. Skříň je určena pro vnitřní
prostředí.
Instalace systému je obdobná s ostatními hydrantovými systémy společnosti Pavliš a Hartmann.

HYDRANTOVÝ SYSTÉM pěnotvorný s tvarově stálou hadicí D 33
dle ČSN EN 671-1 - provedení na zeď

rozměr
1190 x 800 x 340
1190 x 800 x 340

dvířka
plná
plná

hadice
D 33 - 20 bm
D 33 - 30 bm

proudnice
pěnotvorná
pěnotvorná

kat. číslo/barva
svv 310 /
svv 311 /
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Hydrantový systém se zploštitelnou hadicí C52
s navijákem
Dle ČSN 730873 novelizováno červen 2003 a ČSN EN 671-2
Slouží k připojení na přívodní potrubí D 2" a více.

Skládá se z:
- pož. proudnice TAJFUN - TURBO C 52
- hadice C 52 délky 20 m
- nástěnného hydrantu Al C 52
- ocelové skříně (š 500 x v 570 x h 210)
- navijáku
Katalog. číslo:

ksc 002

Hydrantový systém se zploštitelnou hadicí C52
s košem
Dle ČSN 730873 novelizováno červen 2003 a ČSN EN 671-2
Slouží k připojení na přívodní potrubí D 2" a více

Skládá se z:
- pož. proudnice TAJFUN - TURBO C 52
- hadice C 52 délky 20 m
- nástěnného hydrantu Al C 52
- ocelové skříně (š 500 x v 570 x h 210)
- koše
Katalog. číslo:
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ksc 001

Hydrantový systém se zploštitelnou hadicí C52
s kolébkou
Hydrantový systém bez koše neodpovídá novelizaci normy.
Slouží k připojení na přívodní potrubí D 2" a více

Skládá se z:
- pož. proudnice TAJFUN - TURBO C 52
- hadice C 52 délky 20 m
- nástěnného hydrantu Al C 52
- ocelové skříně (š 500 x v 570 x h 210)
- kolébky

Katalog. číslo:

ksvvc

Skříň nástěnného hydrantu D25
Šířka:
Výška:
Hloubka:
Váha:
Katalog. číslo:

460 mm
460 mm
110 mm
3,47 kg

fin 101
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Hydrantový box
Šířka:
Výška:
Hloubka:
Váha:

750 mm
1150 mm
400 mm
30,3 kg

Katalog. číslo:

fin 004

Skříňka na klíč malá
Šířka:
Výška:
Hloubka:
Váha:

75 mm
75 mm
25 mm
0,145 kg

Katalog. číslo:

fin 341

Skříňka na klíč velká
Šířka: 115 mm
Výška: 115 mm
Hloubka: 30 mm
Váha: 0,295 kg
Katalog. číslo:

vv 455

Skříňka na klíč malá - plastová
Šířka: 74 mm
Výška: 74 mm
Hloubka: 23 mm
Váha: 0,047 kg
Katalog. číslo:

vv 454

Skříňka na RHP
Šířka:
Výška:
Hloubka:
Váha:

280 mm
650 mm
285 mm
6,40 kg

Katalog. číslo:
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vv 082

