Smarthose – kem- och brandbekämpning
TST SMARTHOSE
Världspatenterad slang som är utvecklad för att skapa barriärer av
vatten, att vara flexibel och att minimera behovet av personal. En
Smarthose på 20 m producerar en 12-15 m hög vägg av vatten det motsvarar cirka 300 m2 - och den kan snabbt placeras ut även
i svår terräng. Utmärkt för att skärma av bränder eller gasmoln där
man inte kan eller inte vill ha människor närvarande. Smarthose är
också effektiv för att kyla stora föremål som byggnader, gastankar
och annat. Dysorna som sprider vattnet kan enkelt bytas och de
finns i olika versioner för att passa olika behov och tillgång på
vatten. Smarthose levereras med en uppsättning dysor och utan
kopplingar. Basslangen är en B-75 Duraflex-slang, diameter 75
mm. På begäran finns 110 och 150 mm slangar. Alternativ placering av dysor är möjlig.
Smarthose 20 m, Ø 75 mm, komplett med dysor.
Art. nr. 7590P17930 – med 3 mm dysor
7590P17960 – med 6 mm dysor
7590P17902 – med 2-håls dysor
7590P17905 – med 5-håls dysor
7590P27905 – med 3 mm, 6 mm, 2- och 5-håls dysor

Vattenförbrukning i liter (max arbetstryck 15 bar)
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1000
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Världspatenterad
DYS-SET
Komplett set med 25 dysor i en av varianterna 3 mm, 6 mm,
2-håls eller 5-håls. 3- och 6 mm dysor är bäst lämpade för att
skärma av, kyla och bekämpa bränder. 2- och 5-håls dysor är bäst
lämpade för att skärma av och/eller tvätta ner kondenserade gaser
och kyla ner värmekänsliga objekt.
Art. nr. 7590090 7930 – 3 mm dysor
7590090 7960 – 6 mm dysor
7590090 7902 – 2-håls dysor
7590090 7905 – 5-håls dysor

5-håls dysa

3 mm dysa
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