
Monsoon RC
Działko wodne z elektrycznym sterowaniem,
zamocowane na stałe

Rewolucyjne wzornictwo i maksymalny zasięg rzutu
• Działko wodne z elektrycznym sterowaniem, zamocowane na stałe, to gwarancja
 optymalnego i profesjonalnego gaszenie pożarów w szczególności w miejscach trudno
 dostępnych i niebezpiecznych.

• Przepływ od 600 do 8000 l/min – max. ciśnienie 16 bar.

• Nachylenia w pionie: od +90° do -45°.

• Ruch obrotowy: 450° (225° w prawo/ 225° w lewo).

• Ograniczenie obrotu na: 45o, 90° i 135°.

• Obudowa z twardego anodowanego aluminium.

• Wewnętrzna i zewnętrzna ochrona PHP przed korozją.
 (anodowanie twarde, lakier ochronny Epoxyd)

• Panel sterowania
 (dostępne także inne warianty).

• Koło ręczne.

• Silnik elektryczny i panel
 sterowania IP65 z obrazkami.

• Napięcie 12 lub 24V.

• Przyłącze (wyjście) 4» BSP AG.

• Elektryka według IP65.
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Silnik elektryczny i panel
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• Przyłącze (wyjście) 4» BSP AG.

•  Uproszczone okablowanie
 tylko 2 kable.

•  Dostarczany wraz z 9 kablami
 dla łatwiejszego montażu.

•  Spadek ciśnienia:
 0,7 bar przy 6000 l/min

•  Standardowa, automatyczna
 funkcja oscylacji.
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KONSERWACJA
Uproszczona konserwacja dzięki wysokiej jakości produktu (trwały produkt).
5 lat gwarancji.

MONSOON RC V01.de
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych służących postępowi.

PARAMETRY

AKCESORIA DODATKOWE

Model Numer katalogowy
MONSOON RC I12.02.019 DN80/PN16 - ALU

MONSOON RC I12.02.021 DN100/PN16 - ALU

Zalety elektrycznego działka wodnego
z możliwością sterowania z odległości

Kompatybilne z technologią
CANBUS

Nawet do 65
zaprogramowanych pozycji

DYSZA MASTERMATIC ER – od 600 do 4500 l/min - przyłącze 4» BSP IG
I12.42.030

DYSZA MASTERMATIC 8000 ER – od 1135 do 8000 l/min - przyłącze 4» BSP IG
I12.42.010

ZAMONTOWANY NA STAŁE PANEL STEROWANIA do zabudowy
I12.48.151

PRZENOŚNY PRZYRZĄD STEROWNICZY z kablem 9m
I12.48.153

PRZENOŚNY PRZYRZĄD STEROWNICZY z kablem 30m
I12.48.154

PILOT - zasięg do 150m - 2.4 GHZ
I12.48.164

JOYSTICK
I12.48.160

PRZEŁĄCZNIK
I12.48.161

WSKAŹNIK ORIENTACJI
I12.48.159

ELEKTRYCZNY MASZT TELESKOPOWY TOP GUN 4”
I12.48.157

w prawo

w lewo
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