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1 FALI TŰZCSAPSZEKRÉNYEK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

ksvvc 

C52 tömlőtartóval 

 

- megfelel az EN 671-2 szabvány előírásainak 
- méretek (MaxSzxMé): 500 x 570 x 210 m 
- egy komplett acél tűzcsapszekrény tartalma: 

- Tajfun Turbo C52 sugárcső 
- 20 méteres C52-es tömlő 
- C52-es falitűzcsap 

ksc 001 

C52 tömlőtartó kosárral 

 

- megfelel az EN 671-2 szabvány előírásainak 
- méretek (MaxSzxMé): 500 x 570 x 210 m 
- egy komplett tűzcsapszekrény tartalma: 

- Tajfun Turbo C52 sugárcső 
- 20 méteres C52-es tömlő 
- C52-es falitűzcsap 
- tömlőtartó kosár 

ksc 002 

C52 tömlődobbal 

 

- méretek (MaxSzxMé): 500 x 570 x 210 mm 
- egy komplett tűzcsapszekrény tartalma: 

- Tajfun Turbo C52 sugárcső 
- 20 méteres C52-es tömlő 
- C52-es falitűzcsap 
- tömlődob 

svv 002 

 

 

svv 004 

 

 

svv 010 

D25 tömlődobbal 

 

- megfelel az EN 671-1 szabvány előírásainak 
- golyóscsap mérete: 3/4" vagy 1" 
- méretek (MaxSzxMé): 650 x 650 x 285 mm vagy 710 x 710 x 245 

mm  
- egy komplett tűzcsapszekrény tartalma: 

- D25 sugárcső, 10 mm-es fúvókaátmérővel 
- 20 vagy 30 méteres alaktartó D25-ös tömlő 
- tömlődob 
- 1,4 m hosszú tömlődob bekötő tömlő 

skvvd 009 

 

 

skvvd 004 

D25 készüléktartóval 

 

- megfelel az EN 671-1 szabvány előírásainak 
- méretek (MaxSzxMé): 950 x 650 x 285 m 
- egy komplett tűzcsapszekrény tartalma: 

- D25 sugárcső, 10 mm-es fúvókaátmérővel 
- 20 vagy 30 méteres alaktartó D25-ös tömlő 
- tömlődob 
- 1,4 m hosszú tömlődob bekötő tömlő, 1" golyóscsap 
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svv 302 
 
 
 

svv 301 

D25 habbekeverővel 

 

- speciális tűzcsapszekrény, amely habbekeverőt, habképző anyagot 
és speciális sugárcsövet tartalmaz 

- méretek (MaxSzxMé): 950 x 650 x 285 mm 
- kialakítás: jobbos, balos 
- egy komplett tűzcsapszekrény tartalma: 

- habsugárcső 1" golyóscsappal 
- 20 vagy 30 méteres alaktartó D25-ös tömlő 
- tömlődob 
- 1,4 m hosszú tömlődob bekötő tömlő 
- 15 literes habtartály 

 
 

svv 505 
 
 

svv 504 
 
 

svv 507 
 
 

svv 506 
 
 

D25 design 

 

 

 

 

- megfelel az EN 671-1 szabvány előírásainak 
- alapszínek: piros, fehér és antracit 
- méretek (MaxSzxMé): 710 x 710 x 245 m 
- egy komplett tűzcsapszekrény tartalma: 

- lekerekített élű tűzcsapszekrények 
- D25 sugárcső, 10 mm-es fúvókaátmérővel 
- 20 vagy 30 méteres alaktartó D25-ös tömlő 
- tömlődob 
- 1,4 m hosszú tömlődob bekötő tömlő, 1" golyóscsap 

svv 030 
 
 

svv 033 
 
 

svv 056 
 
 

svv 055 

D25 rozsdamentes acélszekrény 

 

- megfelel az EN 671-1 szabvány előírásainak 
- üvegbetétes acélajtóval is rendelhető 
- méretek (MaxSzxMé): 650 x 650 x 285 mm 
- egy komplett szekrény tartalma: 

- D25 sugárcső, 10 mm-es fúvókaátmérővel 
- 20 vagy 30 méteres alaktartó D25-ös tömlő 
- tömlődob 
- 1,4 m hosszú tömlődob bekötő tömlő, 1" golyóscsap 
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2 KIEGÉSZÍTŐK 
 

Cikkszám Megnevezés Termékleírás 

kapocs 
nélkül 

hvv 004 
 
 

alumínium 
kapoccsal 

hvv 159 

PH Hydrant C52 tömlő 

 

 

- megfelel az EN 1924-2 előírásoknak 
- belső gumírozású tűzoltó tömlő 
- üzemi hőmérséklet: –30 °C és +70 °C között 
- a tömlő két színnel (piros, kék) van jelölve 
- a külső poliészter köpeny színe fehér, a gumibelső fekete 
- műszaki adatok: 

- belső átmérő: 52 mm 
- üzemi nyomás: 15 bar 
- próbanyomás: 22,5 bar 
- repesztő nyomás: 45 bar 
- súlya kapoccsal: 4,9 kg 
- hossza: 20 m 

kapocs 
nélkül 

hvv 036 
 

kompozit 
kapoccsal 
hvv 038 

 
alumínium 
kapoccsal 

hvv 039 

PH Hydrant D25 tömlő 

 

 

- megfelel az EN 1924-2 előírásoknak 
- belső gumírozású tűzoltó tömlő 
- üzemi hőmérséklet: –30 °C és +70 °C között 
- a tömlő két színnel (piros, kék) van jelölve 
- a külső poliészter köpeny színe fehér, a gumibelső fekete 
- műszaki adatok: 

- belső átmérő: 25 mm 
- üzemi nyomás: 15 bar 
- próbanyomás: 22,5 bar 
- repesztő nyomás: 45 bar 
- súlya kapoccsal: 2,2 kg 
- hossza: 20 m 

vv 116 

Tajfun TURBO C52 sugárcső 

 

- bemenet: C-52 alumínium csonkkapocs 
- sugárcső test és fej: ütés- és fagyálló polipropilén 
- sugárkép 0–130° között változtatható 
- sugárfej segítségével nyitható-zárható és közben állítható az 

átfolyási teljesítmény 
- műszaki adatok: 

- min. teljesítmény: 1 bar esetén 85 liter/perc (kötött sugárnál) 
- hatásos sugártávolság: 1 bar esetén 11 méter (kötött 

sugárnál) 
- üzemi nyomás: 16 bar 
- hossza: 315 mm 
- tömeg: 0,47 kg 

alumínium 
kapoccsal 

vv 117 
 

kompozit 
kapoccsal 

vv 112 
 

kapocs 
nélkül 
vv 141 

D25 sugárcső 

 

- bemenet: D-25 alumínium vagy kompozit csonkkapocs 
- sugárcső test és fej: ütés- és fagyálló polipropilén 
- sugárkép 0–130° között változtatható 
- sugárfej segítségével nyitható-zárható és közben állítható az 

átfolyási teljesítmény 
- műszaki adatok: 

- üzemi nyomás: 16 bar 
- hossza: 192 mm 
- fúvóka átmérő: 10 mm 
- tömeg: 0,125 kg (alumínium kapocs) vagy 0,09 kg (kompozit 

kapocs) 
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vv 107 

Fali tűzcsap 

 

- C52-es lapostömlőhöz tűzcsapszekrénybe 
- üzemi nyomás: 16 bar 
- anyag: alumínium ötvözet 
- kapocs: C-52 alumínium ötvözet 
- tömeg: 1,15 kg 

vv 082 

Tűzoltó készülék tartó szekrény 

 

- kulcsos zárral felszerelve 
- méretek (MaxSzxMé): 650 x 280 x 285 mm 
- tömeg: 6,4 kg 

 
3  


