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Hidrokarbon yangın riski bulunan otoparklar, rafineriler,uçak hangarları ,hava
alanları, boya vernik atölyeleri,benzin istasyonları gibi alanlarda kullanılır.
İçerisinde bulunan film yapıcı köpük konsantresi ile akaryakıt,boya, v.b kaynaklı
yangınlarda yüksek söndürme ve soğutma özelliği bulunur.
Hidrant veya benzeri bir su kaynağına bağlanarak kullanılır. Yüksek kapasiteli ve
hareketli gövdeleri sayesinde yangınlara hızlı ve uzun süre köpüklü müdahale
imkanı sağlar.
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YASSI BEZ
HORTUM

www.accofire.com

ÇALIŞMA
BASINCI:
MAX12 BAR

KÖPÜK

TAŞINABİLİR

ACCO
MIXCAR

ACCO
MIXCAR

MIXCAR-150
MOBİL KÖPÜK
ÜNİTESİ
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MIXCAR-500
MOBİL KÖPÜK
ÜNİTESİ

MIXCAR-150 MODEL MOBİL KÖPÜK ÜNİTESİ

MIXCAR-500 MODEL MOBİL KÖPÜK ÜNİTESİ

Ürün gövdesi 150 lt köpük konsantresi alabilecek kapasitede ve
köpüğün kimyasal etkilerine karşı dayanıklı malzemeden imal
edilmiştir.
Mobil köpük ünitesi asfalt olmayan zemin şartlarında dahi ergonomik
yapısı sayesinde kolayca hareket ettirilebilir.
Mobil köpük ünitesinin şasisi korozyona karşı dayanıklı elektrostatik
toz boya kaplı çelik (DKP),paslanmaz çelik (CrNi) veya galvanizli sac
malzemeden imal edilir.
Hortumların ve müdahale ekipmanlarının kolayca alınıp
kullanılabilmesi için ünitenin gövdesine monte edilen elektrostatik
toz boya ile kaplı ekipman yuvaları mevcuttur.
Hidrant veya herhangi bir yangın su besleme hattına bağlantısını
sağlayan hortumlar storz kaplinlidir.
2 adet 2” Yassı bez hortum kapasitesine sahip mobil köpük ünitesi
toplamda 40 m lik mesafeden müdahale imkanı sağlamaktadır.
Sistemin çalışma basıncı max. 12 bardır.
6 Bar basınçta 200 lt /dk debiye sahip 2” köpük lansının gövdesi
paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Sadece su ile müdahale sırasında kullanılacak 2” su püskürtme
lansı yangına müdahale şekline göre ayarlanabilen jet ve sprey atış
özelliklerine sahiptir.
Gövde üzerine monte edilmiş, %0-%6 oranında karışım yapabilen
2” Köpük mikseri, paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir ve %0
ayarında sistemi sadece su ile çalıştırabilir.
Sistem üzerinde bulunan tüm parçaların birbirlerine bağlantıları
%100 test edilerek sızdırmazlık kontrolü yapılmaktadır.

Ürün gövdesi 500 lt köpük konsantresi alabilecek
kapasitede ve köpüğün kimyasal etkilerine karşı dayanıklı
malzemeden imal edilmiştir.
Mobil köpük ünitesinin şasisi korozyona karşı dayanıklı
elektrostatik toz boya kaplı veya galvaniz kaplamalı olarak
imal edilir.
Hortumların kolayca alınıp kullanılabilmesi için ünitenin
gövdesine monte edilen elektrostatik toz boya ile kaplı
ekipman yuvaları mevcuttur.
Hidrant veya herhangi bir yangın su besleme hattına
bağlantısını sağlayan hortumlar ve ünite üzerindeki su giriş
ağızları storz kaplinlidir.
Aracın su beslemesi, araç üzerine konumlandırılmış 2
adet 2½” 10m lik yassı bez hortumların su kaynağına
bağlanması ile yapılmaktadır.
Sistemin tavsiye edilen çalışma basıncı 8 bar,maximum
çalışma basıncı 16 bardır.
Yatayda 360° ,dikeyde -75° ve 90° aralığında
çalışabilen,DN100 köpük monitörü.
Sistem üzerinde bulunan tüm parçaların birbirlerine
bağlantıları %100 test edilerek sızdırmazlık kontrolü
yapılmaktadır.
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Model Kodu

MC-500

1180

1530

2 ADET 2½”10 M YASSI BEZ HORTUM+
MONİTÖR+500 LT KÖPÜK TANKI

2 Adet
2½”
10
Metre

2450

1020

660

%3’lük Köpük Kullanımında

Model Kodu

MC.150
2 ADET 2”20 M YASSI BEZ HORTUM
+ 2” KÖPÜK LANSI + 150 LT KÖPÜK TANKI

1450

2 Adet
2”
20
Metre

5-7 Bar Basınçta %3’lük Köpük Kullanımında
LANS			
2” Köpük Lansı		

DEBİ		
200 lt /dk

OPERASYON SÜRESİ
~25 dk.

BASINÇ			
8 BAR				
8 BAR				
8 BAR				

DEBİ			
3000 lt /dk		
2000 lt /dk		
1000 lt /dk		

ATIŞ MESAFESİ		
~50 m				
~45 m				
~38 m				

OPERASYON SÜRESİ
~ 5 dk.
~ 8 dk.
~ 16 dk.

Not: Farklı basınç ve debi değerleri için atış mesafesi ve operasyon süreleri değişiklik göstermektedir. İhtiyacınız olan
bilgi için müşteri temsilcinizle iletişime geçiniz.		
www.accofire.com

