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MPN (Ajutaj Multifuncțional) vine în completarea sistemului
coldcut™ cobra pentru a-i extinde utilitatea și în alte tipuri de
operațiuni. Având la dispoziție cele două opțiuni ale sistemului
coldcut™ cobra – stingătorul cu hidroperforare și MPN – pompierii
pot gestiona eficient diferite scenarii, cum ar fi incendii auto, incendii
exterioare, înăbușirea flăcărilor, decontaminare și atac cu spumă.
MPN este un ajutaj în formă de pistol cu două mânere, ce poate
genera modele variabile de pulverizare. Tipul de pulverizare poate
fi ajustat cu ușurință: aproape instantaneu jetul va trece de la forma
compactă la pulverizare în formă conică, cu unghi de atac mare.
Controlul radio, așa cum este folosit în mod normal la sistemul
Cobra, nu mai este necesar la operarea MPN; în schimb, MPN este
acționat hidraulic. Ajutajul va fi atașat printr-o operațiune simplă la
același furtun utilizat și la stingerea cu hidroperforare, fiind furnizată
aceeași cantitate de apă, dar la o presiune mai mică la pompă. Presiunea la duză variază între 3-22 bar, în funcție de modelul de pulverizare ales de pompier.
MPN poate fi montat pe cele mai multe tipuri de sisteme coldcut™
cobra.
Contactați echipa noastră de vânzări pentru mai multe informații.
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coldcut™ MPN
Element

Dotări standard

Dotări opționale

Diametru duză

7 mm

Cuplare la furtun

Standard Cobra

Presiune duză

P: aprox. 60 bari la pompă
D: 58 l/min

Model pulverizare

3-22 bar la duză
(în funcție de model pulverizare)

5 mm(sistem 30 l)

P: aprox. 60 bari la pompă
D: aprox. 28 l/min

Rază acțiune

Model infinit variabil:
De la formă conică, de protecție, până
la jet compact.
Rază acțiune

Aprox. 15 m

Dimensiuni

Lungime = 50 cm
Masă = 2,5 kg

Aditiv

Aprox. 15 m

Adaptor spumă de medie înfoiere
Lungime: 40 cm
Lățime: 12 cm
Înălțime : 33 cm
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Datele tehnice pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
MPN poate fi utilizat numai cu sisteme coldcut™ cobra special adaptate în acest sens. Pompa de aditiv a sistemului Cobra nu poate fi
operată cât timp este utilizat MPN.
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