HYDRANT SLIMGREEN DN25
Ochrona przeciwpo¿arowa na najwy¿szym poziomie

HW- 25N - 30
Wersja natynkowa
bez ramek

Rodzina SLIM-GREEN to coœ wiêcej ni¿ tylko jakoœæ
techniczna
Hydranty wewnêtrzne z nowej rodziny SLIM-GREEN otwieraj¹
nowe spojrzenie na ochronê przeciwpo¿arow¹. S¹ efektem
ci¹g³ej wspó³pracy z projektantami i instalatorami.
Ich g³êbokoœæ zosta³a zredukowana odpowiednio do 180m
i 200mm daj¹c wiêksz¹ swobodê w projektowaniu œcianek
dzia³owych, instalacji i ³atwoœci w monta¿u.
Szafa natynkowa i podtynkowa w jednym
Nowatorska konstrukcja korpusu z zastosowaniem otworów
z plastycznie formowanym gwintem pozwala na szybki
i prosty monta¿ ramek maskuj¹cych. Wszelkie nierównoœci
œcian mog¹ byæ redukowane przy pomocy wciêæ
regulacyjnych ramek. Ramki tego typu s¹ dostêpne tylko
w modelach SLIM firmy GRAS.
Mniejsza masa
Dziêki zastosowaniu stali wysokowytrzyma³ej masa hydrantu
zosta³a zredukowana a¿ o 20% w stosunku do innych
hydrantów o podobnych gabarytach dostêpnych
na rynku.
Maksymalna antykorozyjnoœæ
i wytrzyma³oœæ
Materia³, z którego zosta³a wykonana szafa, to stal
wysokowytrzyma³a cynkowana ogniowo dla najwy¿szego
poziomu zabezpieczenia antykorozyjnego. Minimalna
gruboœæ cynku na jedn¹ stronê wynosi 7ìm.
Identyczna stal u¿ywana jest w przemyœle motoryzacyjnym
dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa pasa¿erów poprzez
poch³anianie energii zderzenia.

Regulacja ramek
maskuj¹cych

Model SLIMGREEN

D³ugoœæ wê¿a
DN25

Szerokoœæ (mm)

Wysokoœæ (mm)

G³êbokoœæ (mm)

HW-25N/W-20

20 m

780

780

180*

HW-25N/W-30

30 m

780

780

180

HW-25N/W-20

20 m

780

780

200**

HW-25N/W-30

30 m

780

780

200

HW-25N/W-K-20

20 m

1010

780

180

HW-25N/W-K-30

30 m

1010

780

180
200

HW-25N/W-K-20

20 m

1010

780

HW-25N/W-K-30

30 m

1010

780

200

HW-25N/W-KP-20

20 m

780

1010

180

HW-25N/W-KP-30

30 m

780

1010

180

HW-25N/W-KP-20

20 m

780

1010

200

HW-25N/W-KP-30

30 m

780

1010

200

*g³êbokoœæ dla wê¿a gumowego w oplocie poliestrowym
**g³êbokoœæ dla wê¿a gumowego
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6 mo¿liwoœci pod³¹czenia
instalacji wodnych
6 nowych mo¿liwoœci pod³¹czenia
Zwiêkszony komfort monta¿u instalacji wodnej poprzez
zastosowanie 6 gotowych otworów w bokach, œcianie tylnej
i górnej szafy hydrantowej. Teraz hydrant mo¿e byæ zasilany
z boku, z ty³u i z góry. Ka¿dy otwór zaœlepiony jest gotow¹
do wy³amania metalow¹ pokryw¹ - instalator sam
decyduje o stronie pod³¹czenia.

HW- 25W- 30
Wersja podtynkowa z ramkami

Zamek patent i euro w jednym
Zamek uniwersalny wykonany z materia³u wytrzyma³ego
na uderzenia i zarysowania. Zamek posiada plexiglasow¹
pokrywê, któr¹ wy³amujemy w razie potrzeby otwarcia
hydrantu lub przez ma³y otwór wprowadzamy klucz w celu
serwisu urz¹dzenia.
Bez wzglêdu na konfiguracjê szafy
zamek zawsze pozostaje
w tej samej pozycji.

Drzwi dwukierunkowe
Korpus szafy przygotowany jest na monta¿ drzwi w dwóch
kierunkach: prawym i lewym. Zmiana kierunku otwarcia
zale¿na jest tylko od preferencji u¿ytkownika i warunków
instalacji.
Opakowanie to nie tylko karton
Ka¿de opakowanie zawiera pe³en pakiet zabezpieczeñ
i identyfikacji. W przeciwieñstwie do innych producentów
maksymalnie chronimy hydrant podczas transportu - ka¿de
zwijad³o i szafa zabezpieczone s¹ przed uszkodzeniem szafy
poprzez formy styropianowe oraz poduszki powietrzne.
W zgodzie z natur¹

Nie ryzykuj swoim bezpieczeñstwem
Posiadaj¹c hydrant GRAS masz gwarancjê niezawodnoœci
jego dzia³ania, najwy¿szej jakoœci i wydajnoœci zgodniej
z obowi¹zuj¹cymi normami. Wszystkie hydranty posiadaj¹
aktualne certyfikaty EC (CE) potwierdzone przez CNBOP
w Józefowie. Dodatkowym gwarantem naszego
profesjonalizmu jest zarz¹dzanie produkcj¹
i projektowaniem zgodnym z ISO 9001.

W zgodzie z natur¹
Stal z jakiej produkowane s¹ hydranty SILM-GREEN pochodzi
z huty o najni¿szej emisji dwutlenku wêgla CO2 na œwiecie.
Przy produkcji zwyk³ej stali emitowane jest do atmosfery
1.8-2.8 tony CO2 na 1 tonê stali, natomiast przy produkcji
materia³u, którego u¿ywa GRAS emitowane jest do 1.5 tony
CO2 !W porównaniu do innych producentów stali jest
to emisja mniejsza a¿ o 59% !

