
87 شرکت مهندسی سنگین کار صنعت



88

یق
حر

اء 
طف

ت ا
یزا

جه
موتور پمپ پرتابل آتش نشانیت

Magirus FPN1000 :مدل 
 مشــخصات پمــپ: دبــی 1800 لیتــر در دقیقــه فشــار 8 بــار 

عمــق مکــش 3 متــر
 جنــس: پمــپ دو مرحلــه ای آلومینیــوم آلیــاژی مقــاوم در 
2 اینــج،  برابــر آب دریــا، دارای وروردی 4 اینــچ و دو خروجــی 

ــک ــتونی اتوماتی ــر پیس پرایم
 60KW مشــخصات موتــور: 4 ســیلندر آلومینیومی قــدرت 
در 6000Rpm بــا حداقــل صــدا و لــرزش، اســتارت الکترویکــی و 
هندلــی، بــا تابلــو کنتــرل کامــل و باطــری بــا تکنولــوژی جدیــد 
ــد از  ــی آن بع ــریع تر و کارای ــارژ س ــری ش ــن باط ــای ای Li-Fe مزای

ــد. ــزدن می باش ــتارت ن ــاه اس 3م

شیلنگ آتش نشانی

داخـــل  جنــس  آتش نشــانی،  مخصــوص   2 شــیلنگ   
الســتیک بــا روکـــش 

 پلی استـــر بــه طــول20m باکوپلینگ های STORZ ازجنـــس 
آلومینیـوم

24BAR10 - فشارتستBARفشارکاری 

شیلنگ آتش نشانی

 جنــس: Polyester/Polyaminde مقـــاوم در برابر موادشــیمیایی 
و اســید بــا رنــگ قرمــز آتش نشــانی در ســایزهای 1/5 و 2/5 بــا 

فشــار کاری16 بــار و فشــار تســت 24 بــار 
 BS و AW6،STORZ - ساخت زیگلر آلمان با کوپلینگ 

EN/CE دارای استاندارد 

نازل سه حالته

DIN14365 مطابـق استاندارد 
 ســاخته شــده از آلیـــاژ سبـــک، شــیر لوله انشــعاب بر 3 حالت 

 16mm مختلــف، نــوک نــازل با قطــر
 STORZ 2/2 - کوپلینگ kg :وزن 

 سایز: کوپلینگ   1 و   2 
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 CO2 کپسول

14s :زمان تخلیه 
6kg :ظرفیت 

 دارای استاندارد اروپا

کپسول آب تحت فشار 9 لیترى استیل

 ظرفیت: 9 لیتر
 جنس کپسول: استنلس استیل

 زمان تخلیه: 10 ثانیه 
4/5 mمیزان پرتاب: بیش از 

 شیلنگ دارای نازل مخصوص فوم
 INDUCTOR اینداکتورمدرج 

دستگاه خاموش کننده فشار قوى

ــوژی  ــا تکنول ــازل ب ــوی ن ــار ق ــده فش ــوش کنن ــتگاه خام  دس
ــرون  ــی 300 میک ــا 150 ال ــرات آب ت ــردن قطـ ــزه ک ــد اتمی جدی
 قابـــل حمــل به صــورت کـــوله پشــتی جهــت اســتفاده در 
حریق هــای کوچــک از قبیـــل حریــق خــودرو و حریقهــای مــواد 

ــی نفت
 قابلیــت عملیــات بــا فــوم AFFF و نــازل تفنـــگی مخصــوص کار 

بــا فشــار ضعیــف و قــوی
 34bar :فشار کاری 

 300bar :کپسول تحت فشار هوا 
 10Litre :مخزن مایع 

 24L/min :خاموش کننده با خروجی 
 12m :طول پرتاب 

High pressure extinguisher Hi - CAFS ساخت آلمان 

کپسول و پودر گازى 6 کیلویی

 
 6 kg:ظرفیت 

15psi :15 - فشار کارs :زمان تخلیه 
11 kg:وزن 

ــش  ــه آزمای ــتاتیکی بدن ــون هیدرواس ــال یکبارآزم ــه : هردوس توج
ــود. ش
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اینداکتورمدرج INDUCTOR ت

 
 STORZ دارای ورودی و خروجی  2 اینچ با کوپلینگ 

 دارای شیر مکش فوم مدرج با پایه 
 دارای استاندارد اروپا

استخر الستیکی جهت جمع آورى مایعات

 1000و2000 لیتــری بــا پایــه جمــع شــو و کپســول بــاد 
مربوطــه

 ساخت شرکت VETTER آلمان

پمپ تخلیه مایعات قابل اشتعال )ضد جرقه(

ــات  ــوص مایع ــه، مخص ــد جرق ــی، ض ــوع دیافراگم ــپ از ن  پم
ــادی ــرد ب ــا عملک ــید( ب ــواع اس ــیمیایی )ان ــی و ش نفت

 ساخت امریکا
 158L/min :ظرفیت 

 8/2kg :وزن 
7bar 2/8 و bar :فشار کاری 
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فن جابجایی هوا

 جهــت تخلیــه دود بــا موتــور بنزینــی و برقــی، در ظرفیت هــای 
20000m/h مختـلف تا

 دارای چرخ و دستـه برای سهولت در نقل و انتقال 
 دارای استاندارد اروپا

سیستم خاموش کننده فشار قوى 
High Pressure System

تکنولــوژی اتمیــز Watermist آب بــا فشــار بــاال و مصــرف بســیار 
کــم و راندمــان بــاال در اطفــاء حریــق

 موتور: هوندا ژاپن 16-14 اسب بخار
12V/17A :باطری 

 پمپ: پیستونی فشار قوی برنزی
 فشار کاری: 120-100 بار 

 میزان پرتاب: بیش از 4/5 متر
 ظرفیت خروجی آب: 38 لیتر در دقیقه / فشار 100 بار

 هوزریل: 40-60 متر

HOSE BRIDGE پل شیلنگ

شــیلنگ  عــدد  دو  یــا  یــک  عبــور  جهــت  شــیلنگ  پــل   
ــنگین از روی  ــبک و س ــای س ــور خودروه ــرای عب ــانی ب آتش نش

شــیلنگ 
 جنس: از مواد نشکن 

860X300X105 mm :ابعاد 
14kg :وزن تقریبی 

High pressure kits
and motor pumps

T O P I C S

ENG

• DIAPHRAGM AND PISTON PUMPS

• PATENTED FOAM MIXING SYSTEM

• 4-JET HIGH PRESSURE GUN

• DIESEL AND PETROL ENGINES

• LIGHTWEIGHT AND RESISTANT GRP TANKS
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نازل فشار قوى آتش نشانی با درجه تنظیم 
SELECT FLOW NOZZLEجریان خروجی

 
نــازل فشــار قــوی ســنگین کار صنعــت بــا درجــه تنظیــم ظرفیــت 
خروجــی از 100 تــا 500 لیتـــر بــا فشــار 6 بــار بــا حداکثــر 
قابلیت هــای عملیــات اطفــاء حریـــق بــا آب مطابــق استـــاندارد 
1964NFPA دارای سه نوع پاشش بصـــورت چتـــری، نیم چتـــر و 

مســتقیم. جنـــس بدنــه از آلومینیـــوم آلیــاژی آنادایــز شــده 
بــا سختـــی بــاال و مقــاوم در برابــر آب شــور و سایـــش بــا رنـــگ 
مشــکی قســمت ســر نــازل بــا چـــرخش 180 درجــه ایــن امــکان 
را می دهــد کــه خروجـــی آب از حالــت مســتقیم بــه چتـــر کامـــل 
تبدیــل شــود و پروانــه چرخشــی کــه در قســمت خروجــی نــازل 
قــرار دارد بــا چرخـــش 360 درجــه ای و ســرعت پاشــش آب بــه 
صــورت پــودر کــه باعــث افزایــش بهــره وری اطفــاء حریــق بســیار 

ــت.  موثر اس
ــده  ــل آب و نگهدارنـ ــع و وصـ ــه قطـ ــل دستـ ــازل شامـ ــن ن ایـ
ــا طراحــی کامــال آرگونومیــک اســت کــه عملکــرد  هفت تیــری ب
کمــک  عملیــات  هنــگام  در  نشــان  آتــش  بیشــتر  تعــادل  و 
می نمایــد. جنــس بدنــه از مــواد پلیمـــر مقــاوم در برابــر ضربـــه و 
سایـــش می باشـــد و همچنیــن جنـــس تنظیــم کننده خروجـــی 

ــت. ــایش اس ــه و س ــر ضرب ــاوم دربرابـ ــر مق ــواد پلیم ــازل از م نـ
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نازل آب پاش

 
1. کوپلینگ

2. اهرم قطع و وصل شیر
3. هرزگرد 360 درجه

4. دستگیره هفت تیری نازل
5. درجه بندی میزان خروجی آب به لیتر

6. مهره تنظیم میزان خروجی آب
7.مهره قابل تنظیم جت و اسپری

8. پیچ ثابت کننده اسپری
9. حلقه دندانه دار چرخشی جهت ساختن اسپری آب

نازل پودر پاش

 
ــازن  ــک در مخ ــودر خش ــیله پ ــاء بوس ــات اطف ــوص عملی مخص
تحــت فشــار، ســاخته شــده از آلومینیـــوم آلیــاژی ســخت کاری 
شــده و قطعــات داخلــی اســتنلس استیـــل فشــار عملیاتــی 14 
ــه راحتــی قابلیــت کنتــرل و  ــار و دارای دو عــدد دســتگیره، ب ب
عملیــات پاشــش توســط یــک اهــرم پــودر، میـــزان پاشــش

1/5 الی 2 کیلوگرم در ثانیه
1. کوپلینگ هیدرانت 1/5 اینچ

2. دستگیره بدنه
3. ماشه پودر پاش
4. دستگیره تعادل

5. سرنازل

نازل کف ساز

 
 دارای شیر قطع و وصل
 پرتاب: 15 الی 25 متر

 آبکاری آنادایز سخت کاری شده
 رنگ لوله استاتیک کوره ای

 خروجی آب: 450 لیتر در دقیقه

BS یا STORZ 1. محل اتصاالت کوپلینگ هیدرانت
2. اهرم شیر نازل

3. دستگیره
4. هواساز نازل

5.خروجی نازل با محافظ ضربه گیر الستیکی
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شیلنگ خرطومی مکش آب SUCTION HOSEت

 
ــا  ــلح ب ــتیک مس ــس الس ــش آب از جن ــیلنگ خرطومی مک  ش
فنــر فــوالدی و بافــت پارچــه ای مقــاوم در برابــر پوســیدگی و 
ــچ  ــایزهای 4 و 5 و  5/5 این ــاف درس ــل انعط ــور قاب ــای ش آب ه
ــا  ــا BS از جنــس آلومینیــوم ی ــا کوپلینــگ اســتاندارد STORZ ی ب

برنــز می باشــد.

تقسیم کننده آب یک به سه

 
 دارای ورودی 4 اینــچ و ســه خروجــی ½ 2 اینــچ بــا شــیر 

اســتاندارد
 دارای استاندارد اروپا

DIVIDING تقسیم کننده سه راهی و دو راهی

 
 جنــس: آلومینیــوم آلیــاژی دارای شــیر فلکــه اســتاندارد و 

STORZ یــا   BS کوپلینگ هــای سیســتم 
2/5-2x1/5 3-2/5 وx2/5 :ابعاد 
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جاى کوپلینگ و نازل

 
 محــل قرارگیــری کوپلینــگ، صافــی و ســایر لــوازم دارای 
خودروهــای  در  اینــچ   4 و   2/5 و   1/5 ســایز  کوپلینگ هــای 

نی  تش نشــا آ
ــر  ــاوم در براب ــکن و مق ــواد ABS نش ــا م ــوم ی ــس: آلومینی  جن

پوســیدگی

ADAPTERS تبدیل کوپلینگ

 BS تبدیل دوسر مادگی استاندارد 
 جنس: آلومینیوم یا برنز

BS 336 2/5 female to 2/5 male

تبدیل مادگی به نرى 

 BS استاندارد 
 جنس: آلومینیوم یا برنز

BS 336 2/5 female to 2/5 male

تبدیل کوپلینگ BS به STORZ جنس آلومینیوم

BS به STORZ جهت اتصال شیلنگ با اتصال

کوپلینگ نرى BS داخل دنده 2/5 اینچ

جهت اتصال کوپلینگ BS به اتصال های دنده میلیمتری
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HYDRO - SHIELD پرده آب

 
 دیــوار از آب جهــت مقابلــه بــا حــرارت شــعله های آتــش و 
ــزات  ــرات و تجهیـ ــت از نف ــار آب و محافظ ــط فش ــرد توس عملک
ــه  ــاز ب ــدون نی ــار آب ب ــط فش ــا توس ــا و دوده ــرارت و گازه از ح
نیــروی انسانـــی و قابلیــت اســتفاده در چنــد نقطــه مختلــف از 

ایــن وســیله اســتفاده می شــود.
 فشار کاری: 5 بار 

 800 L/min:ظرفیت خروجـی 
ــار و  ــر در 5 ب ــاد شــده در 5 الــی 6 متـ ــوار آب ایجـ ــاع دی  ارتفـ

پهنـــای دیــوار آب 24 متـــر 
 جنـس: از آلومینیـوم آلیاژی 

AWG :ساخت 

STORZ آچار کوپلینگ

 
 مخصــوص بــاز و بســته کــردن کوپلینگ هــای STORZ از ســایز 

2/1 تــا 4 اینــچ 
 جنس: چدن آلیاژی یا استنلس استیل

آچار چند منظوره

  جهــت بــاز کــردن کوپلینــگ STORZ ، BS ، درب بشــکه و 
ــت ــیر هیدران ش

BS آچار کوپلینگ

 
 جنس: استنلس استیل 

BS جهت باز و بســته کردن کوپلینگ های سیستم 
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 STORZ کوپلینگ هیدرانت

 داخل دنده 1 و 1/5 و 2/5 اینچ 
 جنس: آلومینیوم آلیاژی دایکاست

 فشار کاری: 16-8 بار داخل دنده 2 و 2/5 اینچ

 
 STORZ کوپلینگ دنباله دار

 شیلنگ: 2/5 ، 1/5 و 4 اینچی 
 جنس: آلومینیوم آلیاژی دایکاست 

 فشار کاری: 16 بار

 
درپوش کوپلینگ 

 زنجیر سایز: 1، 1/5، 2/5 و 4 اینچی 
 جنس: آلومینیوم آلیاژی دایکاست 

 فشار کاری: 16 بار

صافی سوپاپ دار 

ــوری اســتنلس اســتیل دارای  ــاژی و ت ــوم آلی  جنــس: آلومینی
 STORZ ــا ــا کوپلینــگ BS ی ســوپاپ تخلیــه و ب

 سایز: 4 اینچ و 5 اینچ
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SKS turbo pump توربو پمپ

 
 جهــت مکــش و تخلیــه مایعــات انباشــته شــده داخــل کانــال 
و یــا زیرزمین هــا و بــا توجــه بــه انــدازه کوچــک و همچنیــن وزن 
ــه آرام رو وارد  ــپ را از دریچ ــو پم ــوان تورب ــی می ت ــه راحت ــم ب ک
مخــزن کــرد و به وســیله وارد کــردن آب تحــت فشــار و چرخــش 

پروانــه توربیــن، مایــع داخــل مخــزن تخلیــه نمــود.
 جنـس: آلومینیـوم آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی

14/3 kg :وزن 
یــک  و  اینــچ آب تحــت فشــار  یــک ورودی و خروجــی 2/5 
ــا  ــا اتصــاالت BS ی خروجــی 2/5 اینــچ جهــت تخلیــه مایعــات ب

  Storz
 ظرفیت: 1200 لیتـر در دقیقه 

 فشار کاری: 10 بار 
 عمق مکش: 8 متر 

ejector pump اجکتور پمپ

 
 جهــت تخلیــه مایعــات جمــع شــده درطبقــات پاییــن تــر 

ــا ــن ه ــا زیرزمی ــن ی ــطح زمی ازس
 عمکــرد بوســیله فشــار آب تامییــن شــده توســط پمــپ آتــش 

نشــانی یــا هیدرانــت 
ــه فشــار   ظرفیــت خروجــی: 800 لیتــر در دقیقــه )وابســته ب

ورودی(  آب 
 سایز ورودی و خروجی: 1/2 2 اینچ 

BS یا Storz :کوپلینگ 
 وزن:  8 کیلوگرم 




