WĄŻ TŁOCZNY OSW ESCHBACH SERIA
SIGNAL
Pożarniczy wąż tłoczny do autopomp i motopomp,
wykonany ze specjalnych nici ﬂuorescencyjnych,
zapewniający widoczność w dymie oraz ciemnościach
(wersja żółta i pomarańczowa). Dostępny również w
wersji standardowej - kolor biały (seria 500). Dzięki
użyciu wysokiej jakości przędzy poliestrowej,
charakteryzuje się wysoką odpornością na
przecierania, przebicie oraz na działanie czynników
atmosferycznych. Zastosowana gumowa wkładka
wewnętrzna "Super Light" gwarantuje niezawodność
węża podczas pracy, a także łatwe zwijanie i niską
masę odcinka.

PRODUCT DESCRIPTION
Węże serii SIGNAL o długości 30 m i średnicy 42 mm z łącznikami Storz 52 (C) idealnie nadają się do zastosowania w
pakietach wężowych. Węże o średnicach 42, 52, 75 mm dostępne są w trzech klasach odporności na przecierania:
L1 - Klasa odporności na przecieranie 1
L2 - Klasa odporności na przecieranie 2
L3 - Klasa odporności na przecieranie 3
Materiały wykonania:
Wkładka wewnętrzna: wykonana z wysokiej jakości, bardzo lekkiej gumy syntetycznej EPDM "Super Light"
Oplot: wykonany w 100% z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości.
Cechy charakterystyczne:
Bardzo lekki i elastyczny
Bardzo niskie koszty użytkowania i konserwacji
Odporność na starzenie, ozon, promienie UV i przetarcia
Zakres temperatury pracy -40 C + 100 C
Ograniczone tarcie ze względu na bardzo gładką wkładkę wewnętrzną
Odporne na słoną i gorącą wodę oraz wiele chemikaliów
Bardzo dobrze widoczny w dymie oraz ciemnościach, dzięki zastosowaniu ﬂuoroscencyjnych nici. (Wąż nie świeci w
ciemności! zastosowanie ﬂuoroscencyjnych nici zapawnia dużo lepszą widoczność węża w zadymieniu po
skierowaniu na niego źródła światła - zjawisko Fluorescencji)
Certyﬁkaty i dopuszczenia:
Din 14811:2008-01+A2:2014-08
Germanischer Lloyd
Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB (dla wersji 42 mm z łącznikami Storz 52-C o długościach 20/30/40 m).
Dane techniczne:
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Średnica wewnętrzna
węża [mm]

Ciśnienie
robocze
[bar]

Ciśnienie
rozrywające
[bar]

Długość
[metr]

1.

25

20

60

20

2.

38

20

60

20/30/40

3.

42

20

60

4.

52

20

60

20/30/40

5.

75

20

60

20

10,6

6.

110

12

60

20

17,1
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20/30/40

Masa
[kg]

Uwagi

3,4
4,7/6,7/8,8
5,1/7,3/9,5

CNBOP

6,5/8,8/12,4
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