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ي مؤسسة  نا ف ي  POK إن نا عل ي قدرت نا وف ي منتجات ثق ف ؤمن ون ن
دات واألدوات المناسبة   الم بالمع اء الع يع أنح ي جم اء ف ال اإلطف ل رج زويد آ ت
يات          رض الملك ض تع ي خف افة إل م باإلض ياتهم وأرواحه اذ ح ة إلنق والمالئم

  .للضرر واألذى إلي الحد األدنى
ي              وم فقط بب صدد، نق ذا ال نا، وفي ه ع ما نعتقد ونثق فيه للموزعين،     وإن

  .وللمصنعين والمستخدمين النهائيين
ي     ا ينبغ تجات آم ودة المن ر ج توقع وينتظ شتري أن ي ي الم ي عل وينبغ

ك   ر ذل وم بتوفي صّنع أن يق ي الم سليم   . عل يام بت بل الق نا وق سبب، فإن ذا ال وله
اف    نا باإلض ن منتجات ند م ل ب ية لك بارات معمل راء اخت وم بإج نا نق ي منتجات ة إل

بار                تآآل في المجال وإخضاعه الخت بار ال تعامل والسيطرة  "إخضاعه الخت " ال
ن األداء     تأآد م ل ال ن أج ك م ين وذل ستخدمين النهائي رائه الم وم بإج ذى يق وال

  .ومن جودة المنتج
وم مؤسسة    وم من األيام بتطوير أفكار جديدة وذلك    POKوتق ل ي  في آ

رجال اإلطفاء           ديم المساعدة ل بعد ذلك ، نقوم بتحويل هذه األفكار       و. من أجل تق
ي       شرها ف ل ن ن أج ولة م بة ومعق عار مناس ادة ذات أس ة للع تجات فائق ي من إل

د لكي تقوموا باالطالع عليها           تالوج الرئيسي الجدي وإننا نقوم بصفة يومية    . الك
  .بتنمية وتطوير آل المستخدمين والمنتج بصورة حكيمة

ون لدينا         ذين يعمل سبة لألشخاص ال  والتابعين لنا، فهم علي دراية      وبالن
ذه      ة له ة بارع ر خدم ون بتوفي ا يقوم ا آم ضمنون أدائه تجاته وي رفة بمن ومع

  .المنتجات
إن       ذهن، ف ي ال شترك ف د م دف واح ار ه ي إط واليات  POKوف ي ال ف

سا وفي قارة آسيا ستقوم فقط بإنتاج منتجات ذات                  ريكية وفي فرن تحدة األم الم
  . أال وهي الحرائق–اة قدرة علي إخماد قوة مدمر الحي

شاهد        ذه الم ف ه وجد خل نطوي وي ذى ي يد ال يار الوح سبة لالخت وبالن
و       رائق ، فه اد الح تكارية إلخم زة اإلب دات واألجه ر المع دث وآخ ة بأح الخاص

  .POKيتمثل فقط في مؤسسة
وظة   وق محف ل الحق ذا       .  آ ن ه زء م تاج أي ج ادة إن تم إع ب أال ي يج

 أو جزئية ، دون الحصول علي موافقة آتابية         الكتالوج سواء أآان بصورة آلية    
سة ن مؤس ريحة م ية POKص را لعمل ريكية نظ تحدة األم واليات الم ي ال  ف

إن المواصفات من الممكن أن تخضع                  تج، ف ر المستمرة للمن التحسين والتطوي
  .دائما للتغيير دون عمل إخطار مسبق

  
  

  جودة املنتجات
 !جودة األشخاص واجلودة اهلندسية 
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  Aحرف   صفحة Dحرف   صفحة Gتابع حرف   صفحة
  االآسسوارات  133  ***الطرف   GFR 26أغطية وقايسات   144
  اآسسوار الخرطوم  134  ماسورة التصريف  GFR 76قارنات   144
  الوصالت  144  صمام التصريف  114  مهائيات جويلمين  144
  العروة الهزازة  144   مزدوجوصله أنثوى  144  قارنات جويلمين فى األلومونيوم  144
  الغاز  144  وصله ذآرى مزدوج  144  قارنات جويلمين فى البرونز  144
 Storzوصلة  144  حنفيات مطافئ جافة  144  قارنات جويلمين فى االستانلس ستيل  144
  المهائيات المتناظرة  144  أطراف تراس وتكديس مزدوجة  H 26حرف   صفحة

ر    390  قناة للمروحة  104  مقابض للبشابير  39 از الم رغاوى   الجه تاج ال وم بإن ذى يق فق ال
  المسحوب معها الهواء للباشبورى

  بشبورى الرغاوى المسحوب معها الهواء  940  قناة لمروحة الضغط الموجب أو الضغط السالب  104 بشابير ضغط عالى  34
  بشبورى التدفق الرئيسى األتوماتيكى  E 72حرف   صفحة  مالخرطو  131
  الباشبورى األوتوماتيكي  6  الخالط  85  الكماليات  134
 Bحرف     الضغط العالى  89  غالق مانع للتسرب  134
  صمامات اإلغالق الكروية  28  الخلط المسبق  74  آبارى  134
  باشبورى اإلغالق الكروية  28  الرغاوى الزائدة  85  قامطة  134
  صمام آروى بمخرجين  117  لها يمكن حم–ساعة /  طن 15  143  بكرة الخرطوم  126
  صمام آروى بثالثة مخارج  119  فى البرونز  88  المعيار القياسى  127
  إدارة شد اسطوانية  138  فى االستانلس ستيل  89  1-671إى إن   126
   واقى ألدوات الشد–سلة   138  الضوء الزائد  85  )مستقرة(ثابتة   128
  أجهزة ثنى  139  بكرات ولفائف الخراطيم  85  نلس ستيلاالستا  127
  صمامات آروية  112  األآواع األنبوبية  144  مع الوحدة المرفقة لعمل الرغاوى  126
  آتيفات دعم للبشابير  137  األآواع األنبوبية المقاومة لالرتداد  38  للخرطوم القابل للطى  
  بشبورى نحاسي  21  المدفع الكهربائى  60  محبس المطافئ  
   الصدماتواقيات مصدات لحماية البشابير من  40  باشبورى الحرائق الكهربائية  22  قواعد للمدافع  50

  خالط تحويل  85  الباشبورى األوروبى  130  صمام  117
  صمامات فراشة  116  الوصالت السريعة فى النحاس  Y 144وصالت على شكل حرف   121
  بمخرج واحد  116  الوصالتالسريعة فى االستانلس ستيل  144  قاذفات هيدروليكية  143
  خرجينبم  F 117حرف   صفحة Iحرف   صفحة

 Cحرف   صفحة  مروحة يمكن حملها تحمل بقوى المياة  96  مدفع صناعى  49
  أجهزة قياس المعايرة  140  خرطوم الحريق  123  مفرغ داخل األنابيب  85

  أغطية  144   منزلقة–مواسير شفية   145 صمام داخل األنابيب  112
ى        144 ستوى القياس ع الم تطابق م ية ت ات لحظ قارن

  البريطانى
  )الطرف العلوى(مقياس غطاء    140  قالووظمواسير  145

  غطاء الخرطوم  144  عملية طفو ألدوات ومعدات الشد والمط  K 138حرف   صفحة
  أغطية بقفل حلقى  144  عدادات قياس التصريف والرغوة اإللكترونية  140  وصالت شفية من مارآة آيسل فاض آوبالنجن  144
  مقابض حمل  144  خالطال  L 85حرف   صفحة
  االختبار ، ومكافحة الحرائق من رجل اإلطفاء  5  الرسم التخطيطى للخالط  83  خط السلم المختنقل على شكل حرف واى  121
  باشبورى وصنبور رجل اإلطفاء  5  األجهزة والمعدات  107  مدافع محموله على سلم  52

  الجداول  148  أنظمة الحماية من الحرائق  107  لسلمإسار معدنى ل  134
  األسنان القالووظ  148  مولدات وعملية تحديد عالية  105  جهاز قياس معايرة  140
  الخرطوم  148  الجهاز الصانع للضغط العالى االرتجاعى  107  صمام  114
  تفريغ التجويف األملس  151   خالط ذاتى–باشبورى   93  صنابير وبشابير ضغط منخفض  12
  مسارات اتجاهات الحرائق األفقية  152  وحدة يمكن حملها  M 99حرف   صفحة

  مسارات اتجاهات الحرائق الرأسية  SPINKLER 153رأس   108  التدفق الرئيسى  
  التحويل المترى  154  المصطلحات الفنية  82  صنابير آلية  72
  تحويل الضغط  155  األنابيب والفوهات  88  خالطات  74
  )الشبورة(جدول تفريغ بشابير الضباب   150  لهاوحدة يمكن حم  102  بشابير للمدافع  72
  أبعاد المواسير الدائرية المستديرة  156  )منتقلة(مدافع على مقطورة   59 صنابير يمكن اختيارها جهاز معايرة  73
  بشابير   متخصصه  34  )منتقلة(مدافع محمولة     جدول التحويل المترى  86

   فردى–ظرف المنقب   G 139حرف   صفحة  صمامات متنوعة  154
   خرطوم–قامطة   134  قارنات غازية  144  بيان وآشف المهمة  125
  وصالت متناظرة مدقية  123  أطواق مانعة للتسرب للقارنات  146    
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    صحة    صحة    
  جلب للخراطيم  Storz 144أطواق مانعة للتسرب لقارنات   146    
  مهائيات متحدة المرآز  81  صمامات بوابية  118    
  شروط المبيعات  159   الغطاء– المعايرة جهاز مقبض  140    
  بشابير دائمة ومستمرة يتم قياسها بالجالونات  12   داخل خط األنابيب–جهاز مقبض المعايرة   140    
رانية    GFR 146مهائيات   144     الت اقت ات (وص ة ) القارن واق المانع واألط

  للتسرب
 Mحرف   صفحة Rحرف   صفحة Tتابع حرف   صفحة
  بيان وآشف مهمتنا  4 فائف يمكن حملهابكرات ول  126 تيار الحريق الرأسى  153
  المدافع  47  مجموعة معدات اإلصالح  147 أطراف ثالثية متكدسة  27
  مدافع مواجهة سريعة  47  وحدة تحكم عن بعد    حامل ثالثى لجهاز المراقبة  50

  مدافع يمكن حملها  48  مقبض التحكم  112  صمامات آروية ثالثية المخرج  119
  مدافع ثابته  49  مدافع  60  2002مضخة توريد   142
 مدافع يحمل على ظهر المرآب  49  حلقات تحديد  144 مضخات توريد  142
  مدافع من االستانلس ستيل  56  آيفية لوحة اإلدارة والتشغيل  144 صمامات حدافة بمخرجين  120
  مدافع تعمل بالكهرباء  S 60حرف   صفحة وصالت على شكل حرف واى بمخرجين  121
  ى مقطورةمدافع عل  59  بشابير وصنابير يمكن اختيار أقطارها  V 8حرف   صفحة

  جهاز مراقبة صناعى  49 بشابير وصنابير مجارى  143  الصمامات  
  موتور هيدروليكى ذات سرعة عالية  142  التصديف    صمامات آروية  112
 Nحرف   صفحة  فتحات إغالق  28  صمامات فراشية  116
  الصنابير والفوهات  5  ةماسورة قائم  28  صمامات تفريغ  116
  مهائيات  144  خيارات الصمام الكروى  39  صمامات جدافة  120
  أتوماتيكية  16  ألوان أغطية المقبض  40  صمامات داخل األنابيب  112
  بشابير متعددة المراحل  34  مقبض المسدس المزدوج  28  صمامات ماصة  119
ات   134  صمامات بمخرجين  117 القم(غالق تجات إغ سرب ) ن ضادة للت م

  للخراطيم
  بشابير دائمة يمكن قياس سعتها بالجالونات  12

  مزربح  32  قامطات متناظرة بمخرجين  123  صمامات بثالثة مخارج  119
  إجراءات اختبار لمكافحة الحريق  5  تجويف أملس    صمامات بمخرج واحد  112
ية    36  جدول التفريغ  151  صمامات بوابية  116 منتية العال طوانية أو األس شابيرللمبانى االس ب

  الصعبة الوصول إليها
  بشابيرضغط عالى  34  األطراف  26  صمامات محبس اإلطفاء  116
  بشابيرمن النحاس  21  مفتاح مفك الربط  135  صمامات متأرجحة للخارج  115
  بشابيرضغط منخفض  12  خيار الفوهة المسننة الدوارة  39  صمامات ذات حلقة رقاقية  116
  اختبارات  39  سةأطراف متكد  Water Thief 81صمامات   119

  بشابيرثقب واختراق  Storz 35    آشف وبيان الرؤيا  4
  ذات سعة جالونية يمكن اختيارها  8  مهايئ  W 144حرف   صفحة

  صمامات إغالق  28 أغطية  144  المياة  
 ***  150  قارنات متزاوجة  144 بشابير وصنابيرستاره  32

  اطراف بشابير  43  أدوات شد ومط  138  قياس التدفقعداد   140
 Oحرف   صفحة  مستوى منخفض  138 أجهزة قياس ومعايرة  140
  الخيارات لبشابير والصنابير  39  مخنقة لخرطوم الحريق  134  أنابيب تفريغ الرغوة  85
  مدفع ترددى  50  شريط مانع للتسرب لخرطوم الحريق  134 جهاز مراقبة الرغاوى  56
  مدفع يمكن حمله  55  مشكالت التيار  81 حرائق الصحراويةال  
  مدفع مثبت  على فالنشه  53  )المص(الشفط     صمامات آروية  44
 Pحرف   صفحة  خرطوم  131 باشبورى وصنبور  41
  الماسورة المتنقلة  28  إداةر شد ومط  138  صمام إغالق  42
  أنبوبة  للبشابير  29  صمام  138  تجويف باشبورى  42
  مقبض مسدس  T 8حرف   صفحة  صمام تائى  44

  ت األلوانخيارا  40  للخرطوم ، مخطط وجدول  149  سلك من الصلب المجلفن للربط  139
  أطراف المواسير المتنقلة  27 )مخطط(جدول   148 مفكات ربط الصواميل والحوامل  135
  زردية للربط    صمامات حدافة ثالثية المخرج  120  وصالت على شكل حرف واى  121
  أجهزة يمكن حملها  139  واى ثالثية المخرجوصالت على شكل حرف   122    
  عداد قياس التدفق  140  رابطة من الصلب المجلفن للربط  139    
  مدافع  47  أحرف     
  مخطط وجدول تحويل الضغط  155  بشابير  43    
  جهاز مقياس الضغط  140 تجويف باشبورى  27    
  أجهزة التناسب ، الرغوة  85  غامرة  81    
 Qحرف   صفحة  أجهزة المراقبة  81    
             ر الحريق األفقىتيا  152    
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  آشف وبيان الرؤيا

  من أجل عمل وتصنيع أفضل أجهزة ومعدات مكافحة الحرائق من خالل حرفية األيدي العاملة والبراعة في الصناعة،

  وخطة تطوير وتنمية المبيعات المنتجة والفهم اإليجابي

  العام للروح واإلخالص في العمل وذلك بهدف

  .الص في الصناعةالمنافسة بصدق وبإخ
  آشف وبيان هدفنا

  تتمثل مهمتنا في جعل عالم مكافحة الحرائق مزودًا بأحدث األجهزة بصورة

  .أآثر إيجابية ومناخ وبيئة أآثر أمنًا

وإننا وفي هذا الصدد نكافح من أجل أن يتم االعتراف بنا آشرآة ذات جودة في أجهزة ومعدات مكافحة الحرائق في 

  ئق البحريةالحرائق، وفي الحرا

  وفي الحرائق الصناعية وفي آل الصناعات األخري ذات المناخ والبيئة الخطيرة وذلك

  .من خالل عمالئنا، موظفينا، بائعينا أو حملة الحصص األخري
  عقد التعهد وااللتزام

معقولة بااللتزام بتوفير أجهزة ومعدات مكافحة الحرائق األفضل فى الجودة وفى األسعار الPOKنتعهد نحن في 

  .لعمالئنا من خالل آل عملية بيع المثبتة والمرسخة

  وإننا لنتعهد بإبداء اإلهتمام الالئق لرأي عميلنا المقّيم

  !وباالستماع للتغذية االرتجاعية للعمل وللعمل على تحقيق ذلك  بصورة فورية 

  وإننا وباإلضافة إلي ذلك  نتعهد

  .بالممارسة العادلة واألمنية لعالقات العمالء

 الذى يعرف ويحقق ويقوموا بتنمية POKوإننا نريد أن يشعر عمالئنا بأن لديهم عالقة شخصية مع الفريق الكامل في 

  وتطوير ذلك

  .من أجل الوفاء  باحتياجات ومطالب عمالئنا
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  POKباشبورى  مكافحة الحرائق لـ  

بار الع               ذا الباشبورى بصورة خاصة مع الوضع في االعت م تصميم ه د ت . مل القوي لجهاز مكافحة الحرائق  لق
وم فقط باختبار األفضل من بين أفضل األشياء في أبطالنا األمريكيين ولكنها                          دثًا ال يق بار مكافحة الحرائق ح ر إخت ويعتب
ردي واحد ، وهي تلك االختبارات التي يتم إجرائها علي األجهزة التي يتطلب               شيطة في حدث ف وية ون بارات ق ضا إخت أي

نع لإلستخدام المشابه                           إستخدامها    سير واضح ومق ة من أجل إعطاء تف ة أعواما من الخدم وخالل .  في اإلدارة العادي
بار             از االخت وم جه تحدي الحرائق   1(حدث واحد ، يق تحت الضغط الذى يتم فيه   POKباالصطدام بالهدف بباشبورى    )  م

بر هذا هو السبب الدقيق وراء قدوم إختبار        ويعت.  سحب الباشبورى وإسقاطه بصورة متكررة علي مدار ساعات متعددة        
ـ        ر باشبورى خاص لهذا الحدث بصورة خاصة           POKمكافحة الحرائق ل ويعرف رجل اإلطفاء .  من اجل تصميم وتطوي

تحدي ومكافحة الحرائق       وم ب ذى يق ناك أي شرآة أخري     (Firefighter Combat Challenge)ال وجد ه ه ال ي  بأن
صني     POKسوي شرآة      وم بت ع أو التي آانت تقوم ببيع تلك الباشبورى التي يمكنها تحمل حدث اإلرتطام القوي               التي تق

ردي    تحة إغالق قابلة للتحمل من مادة                         .  الف از مكافحة الحرائق ، فهي مصنوعة من ف سبة للباشبورى لجه ذا وبالن ه
اء من ال                             ذى يمكن رجال اإلطف سليكون ال ادة ال يام بأداء مهامهم    االستانلس ستيل مع مقبض مسدس مصنوع من م ق

  . بصورة جيدة

وقد قامت .  وطرف مجوف أملس بقطر يبلغ نصف بوصه موضوع في سبيكة من األلومونيوم المعالج حرارياً        
تعددة في شتي أرجاء البالد بإقرار هذا الباشبورى آما قامت بتهيئته وتكييفه من                           اء الم د من إدارات اإلطف ل العدي بالفع

  .ن بين بشابيرالهجوم األولية الخاصة بهمأجل جعله باشبورى قياسي م

ق الباشبورى  رقم          1.5 وفتحة دخول ومنفذ خروج      " 1 المزود بمقبض مسدس ومجري مائي       8944صمام غل
  ." 1.5 بقطر نصف بوصه وفتحة دخول POK1566 وطرف التجويف األملس لـ "

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سجيل الخاصة بجهاز مكافح             وحة الت م ل ة الحرائق الذى هل تعرف أن حل
رآتي       ريق ش ن ط ط ع نا فق د أصبح ممك وام ق شرة أع دار ع ي م ا عل ل حلم ظ

POK "  و"SUPERVAC "           رع بأول تاج مزود بحلي لـ وا بالتب ذين قام وال
  ".جهاز مكافحة الحرائق"

اختبار مكافحة 
  احلرائق
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از ر جه صورة      LEGENDE يوف ا ب ية له سعة الجالون ياس ال تم ق تحمل، ي ة لل وزن، قابل يف ال بورى خف  باش
بحث عنها               أوتوم زايا التي ت زويدها بالم ي ت ية باإلضافة إل ذا الباشبورى من سبيكة األلومونيوم ذات           . اتيك تم صنع ه وي

ية مع تشطيبها وطالئها بالعالمة التجارية    .  والتي تقوم بإعطاء اإلطار الخارجي للجهاز"Nituff TM":الدرجة العال
  . ميكرون من األنودة القياسية 20نيوم وذلك بخالف الـ  ميكرون من الـ بي تى إف إي المنقوع أآسد األلومو50

ين                      ا ب راوح م نطاق تدفق عريض واسع يت ز ب زات وهي تتمي سبة للممي  100دقيقة في /  جالون 250 و 10وبالن
د قياسي    ويحيط التصميم بالكامل من الناحية الهندسية ويغلف صمام المكبس المصنوع من االستانلس ستيل من              . باون

ئة ال   تجمدة أو أي أنقاض أخري موجودة بداخل الباشبورى                      البي ياه الم رمال، الم ساخ، ال ك ألن االت از وذل محيطة بالجه
  .ستؤدي إلي إعاقتك ومنعك من التغيير والتحويل بين عمليات ضبط التدفق المتعدد الوضعيات باستخدام المقبض

 
سيقوم الباشبورى، من خالل عملية نصف اإلدارة السريعة        

ي ال ستقيم    لواق يار الم ل للت ضباب الكام ن ال تحول م صد، بال م
  .وللتدفق المستقيم دون الحاجة ألي إغالق

از      ر جه ضا جهد باشبورى معدل      LEGENDEويوف  أي
  . بمقبض مسدس بأآواد ملونة ونوع من أنواع األسنان

تم طرح هذا الجهاز بصورة أساسية وقياسية بواقي           وي
  .مصد أسود اللون وبمقبض مسدس

  
  
  
  

 فقط في شكل مائل LEGENDE تم طرح آل أجهزة وي 
سدس   بض الم دون مق زة    . أو ب رح أجه ضا ط تم أي وي

LEGENDE     د صد جدي ي م ية بواق ية وقياس صورة أساس  ب
ز بخط مستقيم مرتفع للتيار المستقيم ونموذج مرتفع علي             يتمي

رف  كل ح ي(ش يمة   ) ف زايا عظ زايا م ذه الم ر ه ضباب وتعتب لل
ة ألحوال وظروف الرؤ      يا المنخفضة وآغيار، يمكن تزويد    ورائع

از  صول    LEGENDEجه سمح بالح ذى ي الق وال از إغ  بجه
  .علي إندفاع مستقيم فقط عن طريق تنفيذ إجراء مستقل

  
  التدفق

  دقيقة/ جالون  دقيقة/ لتر
  الكود  البيـــــــــان  العرض  ارتفاع  الطول  الوزن

  9519  " 1.5 أو 1.0 بفتحة دخول LEGENDE 500 باشبورى  " 9.5  " 3.3  " 10.0   رطل3.3  10-125  40-475

  9403-1  " 2.5 أو 1.5 بفتحة دخول LEGENDE 750 باشبورى  " 8.2  " 5.0  " 11.00   رطل6.2  50-250  200-950

  9403  " 2.5 بفتحة دخول 1000د LEGENDE باشبورى  " 5.0  " 14.0  " 15.5  رطل 10.9  50-250  200-950

 

LEGENDE 
  قياس أوتوماتيك للتصريف باجلالون

  PTFEبري من األلومونيوم املؤنود بطالء صلب و بشا
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LEGENDE  
  باشبورى اتوماتيك جالون التصريف

  PTFEبشابريمن أاللومونيوم املؤنود بطالء صلب و 
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از    وم جه وديالته المختلفة بتوفير بشابير قابلة للتحمل، خفيفة الوزن بسعة جالونية يمكن اختيارها  TURBOKADOR يق  بم

بحث عنها                  زايا التي ت وديالته بالم زه بم زويده وتجهي ي ت ذا الباشبورى من سبيكة األلومونيو         . باإلضافة إل تم صنع ه  عالية الدرجة مع    موي
تجارية    ة ال شطيبها بالعالم ا وت از  "Nituff T.M"طالئه ي للجه ار الخارج اء اإلط وم بإعط ي تق ى إف إي  50  والت ـ ب ن ال رون م  ميك

  . ميكرون من األنودة القياسية20 وذلك بخالف الـ مالمنقوع في أآسيد األلومونيو

از     ية لجه سعة الجالون سبة لل  10 بموديالته المختلفة فهو يوفر نطاقات تدفق مختلفة تتراوح ما بين TURBOKADOR وبالن
ون جا ي  / ل يقة إل ون 350دق بورى      /  جال ر باش بغ قط ي ي وديالت الت ي الم يقة ف ي 1.5 ، 1.0دق ام     .  " 2.5 حت ل األحج زويد آ تم ت وي

راوحة مزدوجة ترتكز علي رولمان بلي وذلك من أجل تخفيف الحرآة في التوصيل واالستخدام، آما يتم أيضا ترآيب      والمقاسات بوصلة مت
شكل  يار   / م د للت از ش تدفقل(جه وديل     ) ل ل م ي آ از عل ي الجه بت ف از      .  مث ا جه تع به ي يتم سية الت زة الرئي سبة للمي  وبالن

TURBOKADOR                     ه علي تغيير  بسهولة من وضع التيار المستقيم لوضع الضباب الضيق لـ الضباب ذات الزاوية العريضة لـ  هو قدرت
  .التدفق دون االضطرار لإلغالق

از   ا أن جه تطابق بص  TURBOKADOR وبم ة مع المستوي القياسي      ي ر     NFPA 1964ورة آامل ضا بتوفي وم أي ه يق  ، فإن
ي نوعية معينة من األسنان                        وان، مقبض مسدس ومقبض إغالق باإلضافة إل ويتم طرحه بصورة أساسية وقياسية     . شكل مصد مشفر األل

  .ائل أو بدون مقبض مسدس  بشكل مTURBOKADORويتم طرح وتوفير آل موديالت جهاز . مزودا بواقي للمصد وبمقبض مسدس
  التصريف

  دقيقة/جالون  دقيقة/ لتر
  الكود  البيـــــــــان  العرض  ارتفاع  الطول  الوزن

  2310  1.5" بفتحة دخول TURBOKADOR150 باشبورى  "4و5  "10ز5  "9   رطل4  10-40  40-150

  2311   "1.5 بفتحة دخول TURBOKADOR 150  باشبورى  "4و5  10ز5  "9  رطل3ز8  10-04  40-150

  9891   "1.5 بفتحة دخول TURBOKADOR 500 باشبورى  "4و5  10ز5  "10ز5   رطل5  30-95  100-300

  9892  "1.5 بفتحة دخول TURBOKADOR 500 باشبورى  "4و5  10ز5  "10ز5   رطل5  60-125  150-500

  8370   "1.5 بفتحة دخول TURBOKADOR 500باشبورى   "4و5  10ز5  "10ز5   رطل5  30-125  100-500

  10648  "2و5او  "1.5 بفتحة دخول TURBOKADOR 750باشبورى   "5  10ز5  "10ز5  رطل7و8  95-200  300-1000

  9724   "2.5 بفتحة دخول TURBOKADOR 1000 باشبورى  "6  10ز5  "16ز5   رطل11  100-250  350-1000

  9996   "2.5 بفتحة دخول TURBOKADOR 1000باشبورى   "6  10ز5  "16ز5   رطل11  200-350  750-1350

  13133   "1.0 بفتحة دخول TURBOKADOR 150باشبورى   "2ز7  "2ز7  "6ز5  رطل2و2  10-40  40-150

  9953   "1.5 بفتحة دخول TURBOKADOR 150باشبورى   "2ز7  "2ز7  "6ز5  رطل2و4  10-40  40-150

  9954   "1.5 بفتحة دخول TURBOKADOR  500 باشبورى  "3ز7  "3ز7  "6ز5  رطل3و4  30-95  100-300

  9952   "1.5 بفتحة دخول TURBOKADOR 500باشبورى   "3ز7  "3ز7  "6ز5  رطل3و4  60-125  150-500

  8370T   "1.5 بفتحة دخول TURBOKADOR 500باشبورى   "3ز7  "3ز7  "6ز5  رطل3و4  30-125  100-500

  9974  /"1.5 وبفتحة دخول 750 بطرف طول TURBOKADORجهاز   "5  "5  "7ز5  رطل5و4  95-200  300-1000

  8346   "1.5 وبفتحة دخول 1000 بطرف طولTURBOKADORهاز ج  "4ز6  "5  "5ز8  رطل5و8  100-250  350-1000

 9975  ""2ز5 وبفتحة دخول 1000 بطرف طولTURBOKADORجهاز   "4ز6  "5  "7ز5  رطل3و2  250-350  750-1350
  
  

TURBOKADOR 
  اختيار الباشبورى بالتصريف 

  PTFEبري وأطراف اتصال من األلومونيوم املؤنود بطبقة صلبة و بشا
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TURBOKADOR  
  اختيار الباشبورى بالتصريف

  PTFEبشابريمن أاللومونيوم املؤنود بطالء صلب و 

  . للحصول علي معلومات الطلب40 – 39أنظر صفحتي 
  

زة   رح أجه تم ط صد  TURBOKADORي ي م ز بواق مجه
جديد يتميز بخط مستقيم مرتفع للتيار المستقيم وبنموذج مرتفع

ي شكل حرف      ي وجود العديد من) في (عل ضباب باإلضافة إل لل
 المزايا في أحوال الرؤية المنخفضة

 جمموعة اإلصالح
  البيـــان  الكود

  150سلسلة   7867

  500سلسلة   7868

  1000 ، 750سلسلة   7869
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م تصميم بشابير أجهزة   د ت  الجالونية التي يمكن اختيارها بجذع طافي محّسن وقد أدي هذا الجديدة ذات السعةMAGIKADOR لق

  .التصميم الجديد إلى  زيادة وصول البشابير آما قام أيضا بتوفير تيار مستقيم ذات جودة أفضل

از    وم جه يارها             MAGIKADOR ويق ية يمكن اخت وزن، سعة جالون يفة ال تحمل، خف ة لل شابير قابل ر ب تلفة بتوفي وديالته المخ  بم
زايا التي تبحث عنها                 باإل زها بالم ذه الموديالت وتجهي زويد ه ى  ت ويتم صنع هذه البشابير من سبيكة األلومنيوم عالية الدرجة مع      . ضافة إل

  . ميكرون من األنودة القياسية50  والتي تقوم بإعطاء اإلطار الخارجي للجهاز بـ .Nituff T.Mطالئها وتشطيبها بالعالمة التجارية 

س    سبة لل از   وبالن ية لجه ات تدفق مختلفة تتراوح ما بين      MAGIKADORعة الجالون ر نطاق تلفة، فهو يوف وديالته المخ  10  بم
ون   ـ   / جال يقة ل ون  350دق وهاتها        /  جال بلغ قطر ف يقة في الموديالت التي ي ام والمقاسات      . " 2.5 و 1.5 ، 1.0دق ل األحج زويد آ تم ت وي

راوحة مزدو           از بوصلة مت ذا الجه تلفة له جة ترتكز علي رولمان بلي وذلك من أجل تخفيف الحرآة عند التوصيل وعند االستخدام، آما               المخ
  .مثبت في الجهاز علي آل موديل) للتدفق(جهاز شد للتيار / يتم أيضا ترآيب مشّكل 

سبة للميزة الرئيسية التي يتمتع بها جهاز     دون الحاجة   فهي تتمثل في قدرته علي تغيير وضعيته بسهولة MAGIKADORوبالن
تدفق     ضة لوضع ال زاوية العري ضباب ذات ال رورًا بوضع ال ضيق وم ضباب ال ستقيم لوضع ال تدفق الم يار وال ن وضع الت ك م ه وذل إلغالق

  .والغمر

از ا أن جه ستوي القياسي MAGIKADOR وبم ع الم ة م صورة آامل تطابق ب ر شكل NFPA 1964 ي ضا بتوفي وم أي ه يق ، فإن
وان ومقبض م         زودا بواقي مصد أسود اللون وبمقبض         . سدس ومقبض إغالق  مصدر مشفر األل تم طرحه بصورة أساسية وقياسية م وي

  .  بشكل مائل أو بدون مقبض مسدسMAGIKADOR ويتم طرح وتوفير آل موديالت جهاز. مسدس
  

  التدفق
  دقيقة/جالون  دقيقة/ لتر

  الكود  البيـــــــــان  العرض  ارتفاع  الطول  الوزن

  18401  " 1.5 بفتحة دخول MAGIKADOR  150 جهاز  "4و5  "10ز5  "9   رطل4  10-40  40-150

  18400  " 1.0 فتحة دخول MAGIKADOR  150جهاز   "4و5  10ز5  "9  رطل3ز8  10-04  40-150

  18458  " 1.5 بفتحة دخول MAGIKADOR  500جهاز  "4و5  10ز5  "10ز5   رطل5  30-95  100-300

  18487  " 1.5ول  بفتحة دخMAGIKADOR  500جهاز   "4و5  10ز5  "10ز5   رطل5  60-125  150-500

  18459  " 1.5 بفتحة دخول MAGIKADOR  500جهاز  "4و5  10ز5  "10ز5   رطل5  30-125  100-500

  25863  " 2.5 أو " 1.5 بفتحة دخول MAGIKADOR 750جهاز  "5  15ز5  "10ز5  رطل7و8  95-200  300-1000

  25078  " 2.5 بفتحة دخول MAGIKADOR  1000 جهاز  "6  15و5  "16ز5   رطل11  100-250  350-1000

  25070  " 2.5 بفتحة دخول MAGIKADOR  1000 جهاز  "6  10ز5  "16ز5   رطل11  200-350  750-1350

  18613  " 1.0 بطرف طول وبفتحة دخول MAGIKADOR 150جهاز  "2ز7  "2ز7  "6ز5  رطل2و2  10-40  40-150

  18614  " 1.5  بطرف طول وبفتحة دخولMAGIKADOR 150جهاز  "2ز7  "2ز7  "6ز5  رطل2و4  10-40  40-150

  18616  " 1.5 بطرف طول وبفتحة دخول MAGIKADOR 500جهاز  "3ز7  "3ز7  "6ز5  رطل3و4  30-95  100-300

  18626  " 1.5 بطرف طول وبفتحة دخول MAGIKADOR 500جهاز  "3ز7  "3ز7  "6ز5  رطل3و4  60-125  150-500

  18619  " 1.5تحة دخول  بطرف طول وبفAGIKADOR  500جهاز  "3ز7  "3ز7  "6ز5  رطل3و4  30-125  100-500

  25871  "2.5 أو " 1.5 بطرف مائل وبفتحة دخول MAGIKADOR 750 جهاز  "5  "5  "7ز5  رطل5و4  95-200  300-1000

  25872  "1.5 بطرف طول وبفتحة دخول MAGIKADOR1000جهاز  "5  "5  "5ز8  رطل5و8  100-250  350-1000

  25873  "2.5 بطرف طول وبفتحة دخول MAGIKADOR1000 جهاز  "4ز6  "5  "7ز5  رطل3و2  250-350  750-1350

  

MAGIKADOR  
  اختيار الباشبورى بالتصريف

 وأطراف اتصال إطالة من األلومونيوم املؤنود بطبقة صلبة و بشابري
PTFE 
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وديالت    زة وم رح أجه تم ط يMAGIKADORي زة بواق   مجه
د  صد جدي نموذجم ستقيم وب يار الم رتفع للت ستقيم م ط م ز بخ  يتمي

ي شكل حرف          رتفع عل ي وجود العديد) في (م ضباب باإلضافة إل لل
 .من المزايا في أحوال وظروف الرؤيا المنخفضة

MAGIKADOR 
 بشبورى ذات تصريف باجلالون ميكن اختيارها

 PTFEطبقة صلبة من األلومونيوم املؤنود و الـ 

Stephane
Zone de texte 
SERIES 1000
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از   وم جه ر باشبورى ذات سعة جالونية ثابتة وضغط         MAGIKADOR يق ية ذات الضغط المنخفض بتوفي سعة الجالون  إل بي بال
وديالته بالمزايا ا                      زويد م ز وت ي تجهي تحمل باإلضافة إل ة لل وزن قابل يفة ال ويتم صنع هذه البشابير من سبيكة   . لتي تبحث عنها  منخفض خف

 ميكرون 50 والتي تقوم بإعطاء اإلطار الخارجي للجهاز .Nituff T.Mاأللومونيوم عالية الدرجة مع طالئها وتشطيبها بالعالمة التجارية 
ـ                     ك بخالف ال يوم وذل سيد األلومون نقوع في أآ ى إف إي الم ى ت ـ ب ودة ال   20من ال رون من األن ويتم أيضا تغطية آرة اإلغالق . قياسية  ميك

  . والتي توفر أعوامًا من العمل السلس واليسير مع الحد األدني من التآآل والبليNituffالقياسية بغطاء عن طريق استخدام عملية الـ 
از   وم جه سياب       MAGIKADORويق ق وان دالت تدف ر مع تة بتوفي ية الثاب سعة الجالون نخفض وال ضغط الم ي ذات ال ي   إل ب  ف

ين            يما ب راوح ف تلفة تت وديالته المخ ون    40م ـ     /  جال يقة ل ون    350دق يقة في    /  جال  ، 1.5 ، 1.0 باوند في األحجام والمقاسات التتبلغ   75دق
زويد آل األحجام والمقاسات المختلفة لهذا الجهاز بوصلة متراوحة مزدوجة ترتكز علي رولمان بلي وذلك من أجل تخفيف                      . " 2.5 تم ت وي

وبالنسبة . مثبت في الجهاز علي آل موديل) للتدفق(جهاز شد للتيار /  عند التوصيل وعند االستخدام ، آما يتم أيضا ترآيب مشكل             الحرآة 
ا جهاز             تع به سية التي يتم زة الرئي   فهي تتمثل في قدرته علي تغيير وضعيته بسهولة دون الحاجة إلغالقه وذلك MAGIKADORللمي

  .دفق المستقيم لوضعية الضباب الضيق ومرورا بوضعية الضباب ذات الزاوية العريضة لوضعية التدفق الغمرمن أجل وضعية التيار والت
از  ة مع المستوي القياسي       MAGIKADOR أن جه تطابق بصورة آامل ر شكل مصد       NFPA1964  ي ضا بتوفي وم أي ه يق  ، فإن

وان ومقبض مسدس ومقبض إغالق باإلضافة إلى  نوع من األسنا                ويتم طرحه بصورة أساسية وقياسية مزودا بواقي مصد .  نمشفر األل
  . بشكل مائل أو بدون مقبض مسدسPOKADORويتم طرح وتزويد آل موديالت جهاز. أزرق اللون وبمقبض مسدس أسود اللون 

  التدفق

  دقيقة/جالون  دقيقة/ لتر
  الكود  البيـــــــــان  العرض  ارتفاع  الطول  الوزن

  8926  " 1.5 أو 1.0 ذات الضغط المنخفض وبفتحة دخول POKADOR 150 LPجهاز   "5  "8و5  "11  رطل6و5  40  150

  8927  " 1.5  ذات الضغط المنخفض وبفتحة دخول  POKADOR 500 LP جهاز  "5  "8و5  "11  رطل6و5  60  200

  8928  " 1.5 ذات الضغط المنخفض وبفتحة دخول   POKADOR 500 LP جهاز  "5  "8و5  "11  رطل6و5  95  350

  8929  " 1.5 ذات الضغط المنخفض وبفتحة دخول  POKADOR 500 LP جهاز  "5  "8و5  "11  رطل6و5  125  500

  8930  " 1.5ذات الضغط المنخفض وبفتحة دخول  POKADOR 500 LP جهاز  "5  "8و5  "11  رطل6و5  150  600

  8931  " 1.5 ذات الضغط المنخفض وبفتحة دخول  POKADOR  750  LP جهاز  "5  "8و5  "11  رطل6و5  175  650

  8932  " 1.5 ذات الضغط المنخفض وبفتحة دخول  POKADOR 750  LP جهاز  "5  "8و5  "11  رطل6و5  200  750

  8933  " 2.5 ذات الضغط المنخفض وبفتحة دخول  POKADOR 750 LP جهاز  "5  "11  "11  رطل8و2  250  1000

  8934  " 2.5 ذات ضغط منخفض وبفتحة دخول POKADOR..  750 LP جها  "5  "11  "11ز2  رطل8و2  300  1100

  8935   1.5بطرف إطالة ذات ضغط منخفض وبفتحة دخول  POKADOR  150  LPجهاز   "4و5  "10ز5  "10ز5  رطل5  40  150

  8936  " 1.5 بطرف إطالة ذات ضغط منخفض وبفتحة دخول  POKADOR 500 LP جهاز  "4و5  "10ز5  "10ز5  رطل5  60  200

  8937   1.5بطرف إطالة ذات ضغط منخفض وبفتحة دخول   POKADOR  500 LP ازجه  "4و5  "10ز5  "10ز5  رطل5  95  350

  8938   1.5بطرف إطالة ذات ضغط منخفض وبفتحة دخول  POKADOR  500  LP جهاز  "4و5  "10ز5  "10و5  رطلل5  125  500

  8939   2.5بطرف إطالة ذات ضغط منخفض وبفتحة دخول  POKADOR  500  LP جهاز  "5    "7  رطل5و8  150  600

  8940  " 2.5بطرف إطالة ذات ضغط منخفض وبفتحة دخول  POKADOR 500  LP جهاز  "5    "7  رطل5و8  175  650

  8941  " 2.5 بطرف إطالة ذات ضغط منخفض وبفتحة دخول  POKADOR 750 جهاز  "5    "7  رطل5و8  200  750

  8942  " 2.5 بطرف إطالة ذات ضغط منخفض وبفتحة دخول  POKADOR 750 جهاز  "5    "7  رطل5و8  250  1000

  8943  " 2.5 بطرف إطالة ذات ضغط منخفض وبفتحة دخول  POKADOR 750 جهاز  "5    "7  رطل5و8  300  1100
  
  
  
  
  
  

MAGIKADOR  
  منخفض/ تصريف باجلالون ذات ضغط ثابت 

  PTFEبشابري وأطراف إطالة من األلومونيوم املؤنود بطبقة صلبة و 
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تم طرح الموديالت ال    از  ي  بواقي مصدPOKADOR قياسية لجه
يار والتدفق المستقيم وبنموذج رتفع للت ز بخط مستقيم م د يتمي جدي

ي شكل حرف رتفع عل ي(م ضباب) ف زايا. لل زايا م ذه الم ر ه وتعتب
 .رائعة ألحوال وظروف الرؤيا المنخفضة

POKADOR  
  بشبورى ذات تصريف باجلالون ثابتة 

  وضغط منخفظ 



  
  
 

14 
 POK S.A. FRANCE - z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél: (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90 - E-mail : export@pok.fr - Web: www.pok.fr 

  
 

از      وم جه ة للتحمل، خفيفة الوزن ذات سعة لترية ثابت                   POKADORيق شابير قابل ديم ب ر وتق تلفة بتوفي وديالته المخ ة باإلضافة   بم

بحث عنها      زايا التي ت ي الم يوم ذات الدرجة العالية واستخدام العالمة التجارية       . إل شابيرمن سبيكة األلومون ذه الب تم صناعة ه  Nituffوي

T.M                  ر تقديم وتوفي وم ب شطيب النهائي والتي تق رون من الـ بي تى إف إي المغمور والمنقوع في أآسيد األلومونيوم             50 في طالء الت  ميك

ـ      ا ود بخالف ال رون األخري من أآسيد األلومونيوم القياسي ويتم أيضا تغطية وطالء آرة اإلغالق القياسية باستخدام عملية الـ   20لمؤن  ميك

Nituffوالتي تقوم بتوفير أعواما من العمل السلس والهادئ مع وجود الحد األدني من التآآل والبلي .  

از   وم جه تلفة POKADORويق وديالته المخ ين       بم ا ب راوح م ق تت دالت تدف ر مع ون 40 بتوفي ـ /  جال ون 150د ل ي /  جال د ف

ويتم طرح وتوفير آل المقاسات وآل الموديالت بوصلة متراوحة   .  " 2.5 ،   1.5 ،   1.0الموديالت والمقاسات المختلفة التي يبلغ مقاساتها       

ي اال      يل وف ي التوص ل ف يف العم ل تخف ن أج ي م ان بل ي رولم ز عل زدوجة ترتك تخدامم از  . س تلفة لجه وديالت المخ ي الم ضًا ف تم أي  وي

POKADOR    يار رآيب مشكل ت وديل       ) / تدفق ( ت ل م تدفق في داخل آ از شد لل  في POKADOR وتتمثل الميزة الرئيسية لجهاز. جه

ك دو  ر وذل تدفق والغم ستقيم لوضعية ال تدفق الم يار وال سهولة من وضعية الت شغيلية ب ته الت ر وخدعي ي تغيي ه عل ن الحاجة إلغالق قدرت

  .الجهاز من أجل تغيير وضعيته التشغيلية من وضعية ألخري

از    ا أن جه ة مع المستوي القياسي         POKADORوبم تطابق وبصورة آامل تلفة، ي وديالته المخ إن جهاز NFPA 1964  بم   ، ف

POKADOR                      ى وان ، مقبض مسدس ومقبض إغالق باإلضافة إل ضا شكال وصورة لمصد مشفر األل ر أي وع من األسنان  يوف ويتم . ن

  . طرح الموديل األساسي والرئيسي بجهاز بواقي مصد أزرق اللون ومقبض مسدس أسود اللون

  . في شكل طرف إطالة فقط أو بدون مقبض مسدسPOKADOR ويتم طرح آل موديالت جهاز
  

  التدفق

  دقيقة/جالون  دقيقة/ لتر
  الكود  البيـــــــــــان  العرض  ارتفاع  الطول  الوزن

  3570  " 1.5 أو 1.0 فتحة دخول POKADOR 150جهاز  "4و5  "7و5  "8و5  رطل3و8  40  150

  3569  " 1.5 أو 1.0 بفتحة دخول POKADOR 500 جهاز  "4و5  7و5  "10  رطل4و8  60  200

  3568  " 1.5 بفتحة دخول POKADOR 500 جهاز  "4و5  7و5  "10  رطل5  95  350

  3567  " 1.5ل  بفتحة دخوPOKADOR 500 جهاز  "4و5  7و5  "10  رطل5  125  500

  3566  " 1.5 بفتحة دخول POKADOR 500 جهاز  "4و5  7و5  "10  رطل5  150  600

  9976  " 1.5 أو 1.0 بطرف إطالة وفتحة دخول POKADOR 150جهاز  "3و7  "3و7  "6و7  رطل2و6  40  150

  9977  " 1.5 أو 1.0 بطرف إطالة وفتحة دخول POKADOR  500جهاز   "3و7  "3و7  "6و7  رطل2و6  60  200

  9978  " 1.5 بطرف إطالة وفتحة دخول POKADOR500 جهاز  "3و7  "3و7  "6و7  رطل2و6  95  350

  9979  " 1.5 بطرف إطالة وفتحة دخول POKADOR  500جهاز   "3و7  "3و7  "6و7  رطل2و6  125  500

  9980  " 1.5 بطرف إطالة وفتحة دخول POKADOR500 جهاز  "3و7  "3و7  "6و7  رطل2و6  150  600

POKADOR  
  جهاز ذو سعة لرتية ثابتة
PTFE الصلب و بشابري وأطراف إطالة من األلومونيوم املؤنود ذات الغطاء
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از   ي لجه وديل القياس رح الم تم ط صدPOKADOR ي ي م  بواق
تدفق المستقيم ونموذج يار وال رتفع للت ز بخط مستقيم م د يتمي جدي

ي شكل حرف          رتفع عل ضباب  ) في (م ذه  . لل ر ه زايا مزاياوتعتب  الم
 .رائعة ألحوال وظروف الريا المنخفضة

POKADOR  
  بشبورى ذات تصريف باجلالون ثابتة

  PTFEطبقة صلبة من األلومونيوم املؤنود  والـ  
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از      وم جه يف الوزن ذات سعة لترية يتم             TORNADOMATICيق ل، خف ل للحم شبورى قاب ديم ب ر وتق تلفة بتوفي وديالته المخ  بم
ويتم صنع هذه الباشبورى من سبيكة األلومونيوم ذات الدرجة العالية مع    .  قياسها أوتوماتيكيا باإلضافة إلي تمتعه بالمزايا التي تبحث عنها        

 ميكرون 50 في طالء التشطيب النهائي والطالء الخارجي للباشبورىحيث تقوم هذه المادة بتوفير Nituff TMاستخدام العالمة التجارية  
ود بخالف الـ                           يوم المؤن سيد األلومون نقوع في أآ ى إف إي المغمور والم ى ت ـ ب .   ميكرون األخري من أآسيد األلومونيوم القياسي    20من ال

ضا تغ     تم أي رة اإلغالق القياسية عن طريق استخدام عملية الـ              وي  والتي تقوم بتوفير أعواما وسنين من العمل السلس         Nituffطية وطالء آ
  .والهادئ مع وجود الحد األدني من التآآل والبلي

از    وم جه ين      TORNADOMATICويق ا ب راوح م دالت تصريف تت ر مع تلفة بتوفي وديالته المخ ون 10 بم ـ  /  جال يقة ل  400دق
ويتم طرح وتوفير آل المقاسات وآل الموديالت       . " 2.5 ،   1.5 ،   1.0دقيقة في الموديالت والمقاسات المختلفة التي يبلغ مقاساتها         / جالون  

ي من أجل تخفيف العمل في التوصل وفي االستخدام                        ان بل ي رولم ز عل زدوجة ترتك راوحة م ويتم أيضا في الموديالت المختلفة  . بوصلة مت
از  يار TORNADOMATICلجه شكل ت رآيب م ق( ت وديل ) / تدف ل م ل آ ي داخ تدفق ف د لل از ش از . جه سية لجه زة الرئي ثل المي وتتم

TORNADOMATIC                   ر وضعيته التشغيلية بسهولة ودون الحاجة إلغالقه من وضعية التيار والتدفق المستقيم لـ ي تغيي ه عل  في قدرت
  .ية العريضة إلي وضعية التدفق والغمروضعية الضباب الضيق ومرورا بوضعية الضباب ذات الزاو

از   ا أن جه وديالته المختلفة يتطابق وبصورة آاملة مع المستوي القياسي  TORNADOMATICوبم   فإن NFPA   1964 بم
از    ضا شكال وصورة لمصد مشفر األلوان ، مقبض مسدس ومقبض إغالق باإلضافة غلي نوع من                  TORNADOMATICجه ر أي  يوف

تم طرح ا    . األسنان  وديل األساسي والرئيسي مجهزًا بـ واقي مصد برتقالي اللون ومقبض مسدس أسود اللون وي ويتم طرح آل موديالت . لم
  . في شكل طرف إطالة فقط أو بدون مقبض مسدسTORNADOMATICجهاز 

  
  

  التدفق

  دقيقه/ جالون  دقيقة/ لتر
  الكود  البيـــــــــان  العرض  ارتفاع  الطول  الوزن

  2317  " 1.0 وبفتحة دخول TORNADOMATIC 150جهاز   "4و5  "11  "8و5  رطل3و8  10-60  40-150

  2316  " 1.5 وبفتحة دخولTORNADOMATIC  150جهاز   "4و5  "11  "8و5  رطل4  10-60  40-150

  7674  " 1.5 وبفتحة دخول TORNADOMATIC 500جهاز   "4و5  "11  "10  رطل4و8  40-150  150-500

  8397  " 2.5 أو 1.5وبفتحة دخول  TORNADOMATIC 650 جهاز  "4و5  "9  "11  رطل5و8  80-250  300-700

  2375  " 2.5 أو 1.5 وبفتحة دخول TORNADOMATIC 750جهاز   "5  "10و7  "11  رطل6و6  60-300  230-750

  9736  "2.5 وبفتحة دخول TORNADOMATIC  1000جهاز   "5  "14  "15و5  رطل11و5  100-400  400-1000

  9970  " 1.5 أو 1.0 وبفتحة دخول 150بطرف إطالة  TORNADOMATIC جهاز  "2و7    "4و5  رطل1و2  10-60  40-150

  9947  ." 1.5 وبفتحة دخول 500 بطرف إطالة TORNADOMATICجهاز   "3و5    "7  رطل2و4  40-150  150-500

 8397T  ." 2.5 أو 1.5 وبفتحة دخول 650 بطرف إطالة TORNADOMATICجهاز   "3و5    "7و5  رطل3و8  80-250  300-700

  9971  " 2.5 أو 1.50 وبفتحة دخول 750 بطرف إطالة TORNADOMATICجهاز   "4و5    "8  رطل3و8  60-300  230-750

  9972  ." 2.5 أو 1.5 وبفتحة دخول 1000 بطرف إطالة TORNADOMATIC جهاز  "4و5    "8  رطل5  100-400  400-1000

  

TORNADOMATIC  
  ذات ضغط  أوتوماتيك ثابت

 PTFEبشابري وأطراف إطالة من األلومونيوم املؤنود ذات  الغطاء الصلب و 
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 بواقيTORNADOMATICيتم طرح الموديل القياسي لجهاز 
يار والتصريف المستقيم رتفع للت ز بخط مستقيم م د يتمي مصد جدي

ي شكل حرف          رتفع عل وتعتبر هذه المزايا. للضباب) في(ونموذج م
 .ة ألحوال وظروف الرؤيا المنخفضةمزايا رائع

TORNADOMATIC  
  ذات ضغط آىل ثابت

  PTFEطبقة صلبة من األلومونيوم املؤنود والـ  
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از      شابير ذا       SLID-O-MATICيحوم جه ديم ب ر وتق ية وضغط مزدوج يقدر بـ             بتوفي ية أوتوماتيك ريه جالون  100 ، 50ت سعة لت
ل      د لك ه خفيف الوزن وقابل للتحمل باإلضافة إلي تمتعها بالمزايا التي تبحث عنها وبصفة خاصة تلك المزايا الخاصة       "باون ا أن ربعة ، آم  م

ه إف    ة سي إي شابير من سبيكة األلومونيوم ذات الدر    .  بأنظم ذه الب تم صنع ه  في Nituff TMجة العالية مع استخدام العالمة التجارية وي
شطيب النهائي والطالء الخارجي للبشابيرحيث تقوم هذه المادة بتوفير             ميكرون من الـ تى إف إي المغمور والمنقوع في أآسيد 50طالء الت

  . ميكرون األخري من أآسيد األلومونيوم القياسي20األلومونيوم المؤنود بخالف الـ 
  
ين                   وي ا ب راوح م دالت تدفق تت ره لمع از بتوفي ذا الجه ز ه ـ    15تمي ون    250 ل ومن . د في الضغط القياسي أو الضغط المنخفض          /  جال

سهل تشغيل الحلقة لضغط قياسي       ، وقد تم استخدام تصميم جديد مطور ) مربعة"/  باوند 50(أو لضغط منخفض )  مربعة"/  باوند 100(ال
ويتم إيقاف وضعية التدفق من المناخ المحيط عن  . المصنوع من االستانلس ستيل والمقبض    / مام المكبس   هندسيا بصورة آاملة لتغليف ص      

ذا المقبض وصمام المكبس          اذورات ، إتساخ ، رمال ، مياه                         .  طريق ه سماح بدخول أي ق تم ال ن ي از فل د للجه ذا التصميم الجدي يجة له ونت
ي خارج أو داخل الب                تجمدة، أو أي أنقاض أخري عل نك وبين الجهاز في االنتقال والتحول ما بين             م اشبورى والتي من شأنها أن تحول بي

  .وضعيات ضبط التدفق الستة عن طريق استخدام المقبض

  

ية          يار لعمل ل اخت ائض لك ام ف ي نظ دة عل نا الجدي توي تكنولوجيت وتح
تدفق وهو ما يؤدي غلي تحقيق وتوفير سالمة وأمان أآثر للمستخدم   . ال

ة   وعن طريق ع  لواقي المصد، ) سريع (سريعة ) دوران(مل نصف لف
فستتحول الفوهة من وضعية الضباب الكامل إلي وضعية التدفق والتيار          

  .المستقيم ووضعية الغمر آلها ، بدون الحاجة إلغالق الجهاز

از      وم جه ر شكل وصورة بمصد        SLID-O-MATICويق ضا بتوفي  أي
ين من أس               نوع مع وان ، مقبض مسدس وب ويتم , نان اإلطالة مشفر األل

  طرح الموديل القياسي لجهاز

  

  
  
  
  
  

  
  

  التدفق

  دقيقة/ جالون  دقيقة/ لتر
  الكود  البيـــــــــان  العرض  ارتفاع  الطول  الوزن

  25126   بواقي مصد أسود اللون وبمقبض مسدسSLID-O-MATICبشبورى   " 3.5  " 11.0  " 13.0   رطل6.1  15-250  60-750

  

SLID-O-MATIC 600 
  ط مزدوجضغ/ تصريف باجلالون أوتوماتيكية 

 PTFEبشابري من األلومونيوم املؤنود ذات  الغطاء الصلب و 
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تم طرح الموديل القياسي لجهاز           بواقي مصد جديد يتميزSLID-O-MATICي
تدفق ا           يار وال رتفع للت )في(لمستقيم ونموذج مرتفع علي آل حرف   بخط مستقيم م

 .وتعتبر هذه المزايا مزايا رائعة ألحوال وظروف الرؤيا المنخفضة. للضباب

SLIDE-O-MATIC   600    
  سعة جالونية آلية/ ذات ضغط مزدوج 

  PTFEطبقة صلبة من األلومونيوم املؤنود والـ  



r 

م POKح ي شهادة إن إس إن رق دفقها 4210 - 0000465 -190 6 عل دالت ت بلغ مع ي ت زتها الت شابير أجه ون 95، لب يقة /  جال ا.  دق آم
ي شهادة م حصلت عل دفقها 4210 – 0000465 – 1904 إن إس إن رق دالت ت بلغ مع ي ت زتها الت شابير أجه ون 250 لب ي/  جال ا حصلت عل يقة ، آم دق

 موافقات واعتمادات من الحكومة الفيدرالية لما يزيد عن عشرة آالف باشبورى والتي يتم استخدامها علي متن السفن أو داخل السفن
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POKABRONZE  
  بشابري ذات سعة جالونية مستمرة ودائمة 

 US NAVYاألسطول البحري األمريكي

 POK ، وتقوم شرآة 2003منذ عام
بأداء دورها يف محاية األسطول 

 البحري للواليات املتحدة األمريكية

م POKحصلت شرآة ي شهادة إن إس إن رق دفقها 4210 - 0000465 -190 6 عل دالت ت بلغ مع ي ت زتها الت شابير أجه ون 95، لب يقة /  جال ا.  دق آم
ي شهادة م حصلت عل دفقها 4210 – 0000465 – 1904 إن إس إن رق دالت ت بلغ مع ي ت زتها الت شابير أجه ون 250 لب ي/  جال ا حصلت عل يقة ، آم دق

 موافقات واعتمادات من الحكومة الفيدرالية لما يزيد عن عشرة آالف باشبورى والتي يتم استخدامها علي متن السفن أو داخل السفن
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شابير      وم ب  الخاصة باإلسطول البحري والتي تتواجد علي متن  POKABRONZEتق

ضا بخفر السواحل بتقديم وتوفير باشبورى ذات بنية قوية ومتينة                  داخلها والخاصة أي سفن وب ال
ية ثابتة ومستقرة أو في سعة جالونية يمكن إختيارها باإلضافة إلي                  ز في سعة جالون من البرون

زايا    تعها بالم ئة القاسية والمزعجة         تم وبالنسبة لكرة اإلغالق القياسية    .  الخاصة باألجواء والبي
مع /  والذى يوفر أعواما من العمل السلس واألملس Derlin TMفهي مصنوعة من الديرلين 

  .وجود الحد األدني من التآآل ومن البلي
زة        شلبير أجه ر ب ين           POKABRONZEوتوف ا ب راوح م دالت تدفق تت /  جالون 60مع

يقة لـ     ويتم . " 2.5 و  1.5دقيقة في الموديالت المختلفة التي تتراوح مقاساتها        /  جالون   250دق
راوحة مزدوجة ترتكز علي رولمان بلي                   زة بوصلة مت ام وهي مجه ل المقاسات واألحج طرح آ

تخدام      ي االس يل وف ى التوص ل ف يف العم ل تخف ن أج زة و  . م سية ألجه زة الرئي سبة للمي وبالن
POKABRONZEسهولة ودون        ، ف شغيلها ب عية ت ر وض ي تغيي درتها عل ي ق ثل ف ي تتم ه

الحاجة إلغالقها من وضعية التدفق المستقيم لوضعية الضباب الضيق ومرورا بوضعية الضباب            
ل مطاطي                ك في وجود واقي مصد هائ تدفق والغمر وذل ي وضعية ال زاوية العريضة وإل ذات ال

  .الشكل
تطابق مع المستويات ال          ا ت ا أنه قياسية الخاصة باألسطول البحري وبخفر السواحل،      وبم

إن فوهات وأجهزة       توفر أيضا أشكاال وصورا مجهزة ومزودة بمقابض     POKABRONZEف
وع معين من أسنان اإلطالة                     ي ن ون ، مقبض اإلغالق باإلضافة إل ويتم طرح . مسدس مشفر الل

ويتم . ون وبمقبض مسدس  الموديالت القياسية والرئيسية مجهزة ومزودة بواقي مصد أسود الل         
وديالت الخاصة  ل الم زة طرح آ ي  POKABRONZEبأجه ط ف ة فق زة بطرف إطال مجه

  .الشكل أو بمقبض مسدس
  
  

  
  
  
  
 
  

  

  
  التدفق

  دقيقة/ جالون  دقيقة/ لتر

  الكود   البيــــــــــان   العرض   ارتفاع  الطول   الوزن

  8945  " 1.5بفتحة دخول  بتصاريف يمكن اختياره وPOKABRONZEجهاز   "3و5  "10  "8و5  رطل10و2  30-95  100-300

  8946  " 1.5 بتصريف يمكن اختياره وبفتحة دخول POKABRONZEجهاز   "3و5  "10  "8و5  رطل10و2  60-125  200-500

  8986  " 1.5 بتصريف ثابتة ومستقرة وبفتحة دخول POKABRONZEجهاز   "3و5  "10  "8و5  رطل9  60  200

  14497  " 1.5 بتصريف ثابتة ومستقرة وبفتحة دخول POKABRONZEجهاز   "3و5  "10  "8و5  رطل9  95  300

  8988  " 1.5 بتصريف ثابتة ومستقرة وبفتحة دخول POKABRONZEجهاز   "3و5  "10  "8و5  رطل9  125  500

  17090  " 2.5 بتصريف ثابتة ومستقرة وبفتحة دخول POKABRONZEجهاز   "4و5  "9  "11  رطل12  250  1000

بشابري قوات خفر السواحل ، األسطول البحري
  والبشابري العسكرية واحلربية

 االستانلس ستيل& مصنوعة من الربونز 

POKABRONZE  500 
60, 95 and 125 GPM 

POKABRONZE  without pistol grip  
60, 95 and 125 GPM TURBOKABRONZE  

60, 95 and 125 GPM 
POKABRONZE   

250 GPM 
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وبالنسبة للقدرة . ر هذه البشابير بشابير متينة، قابلة للتحمل، خفيفة الوزن، ذات هيئة قوية، ومصنوعة من االستانلس ستيل أو من البرونز           تعتب

ين                            ا ب راوح م ديها نطاق عريض يت يوجد ل شابير، ف ذه الب تدفق الخاصة به ة ال  هذه دقيقة ويتم طرح/  جالون125دقيقة لـ /  جالون  30اإلنتاجية ولطاق
شابير وهي مجهزة بوصلة متراوحة أنثوية ترتكز علي رولمان بلي بأقطار        جهاز شد ومط مميكن ، صمام /  مع مشكل تيار " 2.5 و " 1.5 ، " 1.0الب

لنسبة وبا. نحاسي أو آرة من االستانلس ستيل ومقبض مسدس لدن ومرن مانع للتشوش ، مقاومة للصدمات ومعزولة حراريا باإلضافة إلي واقي مصد                  
يها في                    بارات عل تم إجراء اخت ربائيا، في زولة آه شابير المصنوعة من االستانلس ستيل والمع  الف فولت وذلك من أجل أن تتطابق مع المستوي 20للب

ة شرائها من أجل أن يتم استخدامها لمكافحة واخماد الحرائق الكهربائية      (NF S61 820القياسي   لة الوضعية ، فإنه سيتم إزا) دي إتش بي(وفي حال
تدفق                  شغيلة الخاصة بال يار المستقيم والوضعية الت تدفق والت شغيلية الخاصة بال تم طرح الموديالت القياسية واألساسية من هذه البشابير وهي        ). الت وي

ون وبواقي مصد              زة بمقبض مسدس أسود الل ر مقبض مسدس مشفر األلوان وواقي مصدر ووحدة ملحقة بشبورى ذ                 . مجه ضا توفي تم أي و فتحات وي
  .الهواء للرغاوي

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  التدفق

  دقيقة/ جالون  دقيقة/ لتر
  الكود  البيـــــــــان  العرض  ارتفاع  الطول  الوزن

  0235  ." 1.5ر المصنوع من االستانلس  والبرونز وبفتحة دخول TURBOKADORباشبورى   "3و5  "9و5  "12   رطل10  40-125  200-500

  80490  ." 1.5 المصنوعة من االستانلس واأللومونيوم وبفتحة دخول TURBOKADORباشبورى    "3و5  "9و5  "12   رطل10  40-125  200-500

  8031  ." 1.5 المصنوعة من االستانلس واأللومنيوم وبفتحة دخول TURBOKADORباشبورى   "3و5  "9و5  "12   رطل10  30-125  150-500

  باشبورى سفن الشحن البترولية
  واالستانلس ستيلمصنوعة من البرونز 

   رطل6.2/  آجم 2.8: الوزن 
  
  
  

  الكود  البيــــــــــان
  20049  " 2.5فتحة دخول بي آي 

  بشابري احلقول وااالت اخلاصة
 االستانلس ستيل& مصنوعة من الربونز 

 

 

80°

V
er

tic
al

 r
an

ge
 :

 1
8 

m

Horizontal range : 26 m

30°

Straight stream

Pressure at 6 bar
with a flow of 500 l/mn
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از  ز جه تغلغل   COMBIPOKيتمي راق وال صلب واالخت تجويف ال نطقة الوصول لل  بم

 من   5 130+ باإلضافة إلي توفيره لنموذج ضباب وقائي، تجويف صلب أو تجويف صلب             

  .باب الكاملنموذج الض

از بتوفير آل نطاقات ومعدالت الضغط بدءا من الضغط المنخفض من                  ذا الجه وم ه  40ويق

د  ربعة"/ باون ة     .  م تخدام العالم ع اس ة م ي الدرج يوم عال بيكة األلومون ن س صنع  م وي

تجارية   شطيب الخارجي للجهاز والتي تقوم     .Nituff T.Mال شطيب النهائي والت   في الت

ر     من التيفلون المنقوع في أآسيد األلومونيوم المؤنود باإلضافة إلي الـ       ميكرون  50بتوفي

ز       20 ل الترآي ي آام ري مائ ي مج افة إل ية ، باإلض ودة القياس ن األن ري م رون األخ  ميك

ويتم تزويد آل   .  والمصمم خصيصا لخفض فاقد االحتكاك واالضطراب الناتج عن االحتكاك        

رها    بلغ قط ول ي تحة دخ وديالت  بف رة  " 1.5الم رائق المتطاي يار الح ق، إدارة لت  عال

  .باإلضافة إلي الوصول إلي الحد األقصي للتدفق والوصول 

شيط وتشغيل جهاز   تم تن الدفع في الوقت /  عن طريق عمل الجذب COMBIPOKI  وي

از       شغيل جه شيط وت يه تن تم ف ذى ي ل دوران   COMBIPOK II ال ريق عم ن ط  ع

  .حلزوني

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  بصورة فردية ، فإنه ستوجد حاجة وضرورة لشراء تجويف اإلغالق األملس بصورة منفصلةII , I  COMBIPOKأجهزة في حالة بيع 
  التدفق

  الكود  البيـــــــــان  ارتفاع  الطول  الوزن  دقيقة/ جالون  دقيقة/ لتر

  14196  " 1.5 بتجويف داخلي فقط وبفتحة دخول وفتحة خروج COMBIPOK I جهاز  " 3.5  " 4.0   رطل1.3  398/ 298  1506/ 1128

  1447  " 1.5 بتجويف داخلي فقط وبفتحة دخول وفتحة خروج II COMBIPOK جهاز  " 3.5  " 4.0   رطل1.3  378/ 298  1430/ 1128

COMBIPOK 
  مزيج وخليط من التجويف الداخلي

 طبقة صلبة من األلومونيوم املؤنود
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نة وقوية، خفيفة الوزن ذات سعة  جالونية أوتوماتيكية باإلضا            شابير متي ر ب ط بتوفي تعدد والخل شابير التصريف الم وم ب فة إلي تق
زات التي تبحث عنها وذلك عندما تكون الحرارة آثيفة وشديدة بصورة مفرطة مثلما هو الحال في حرائق البروبان أو حرائق                      تعها بالممي تم

واد أخري مشتغلة مشابهة     ي الدرجة مع استخدام العالمة التجارية       . أي م يوم عال تم صنعها من األلومون   في الطالء NITUFF TMوي
ر            الخارجي وال   وم بتوفي ذى يق شطيب النهائي  وال  المنقوع والمغمور في أآسيد األلومونيوم المؤنود باإلضافة PTFE ميكرون من الـ  50ت

ي ال،     يوم القياسي            20إل سيد األلومون رون األخري من أآ تم أيضا طالء آرة اإلغالق القياسية عن طريق استخدام عملية ومادة الـ             .  ميك وي
NITUFFما من العمل السلس مع وجود الحد األدني من التآآل والبلي  والتي توفر أعوا.  

ين   ا ب راوح م ق تت دالت تدف ر مع ط بتوفي تعدد والخل صريف الم شابير الت وم ب ون 10وتق ـ /  جال يقة ل ون 200دق ي /  جال يقة ف دق
بلغ قطرها            ام التي ي ل المقاسات بو           . " 2.5 ،   1.5 ،   1.0المقاسات واألحج ام وآ ل األحج ز آ تم تجهي صلة متراوحة مزدوجة ترتكز علي     وي

ية االستخدام             ية التوصيل وعمل يف العمل في عمل ي من أجل تخف ان بل ضا ترآيب مشكل تيار   . رولم تم أي جهاز شد ومط داخلي في آل / وي
وديل  سية التي تتمتع بها بشابير التصريف المتعدد والخلط فتتمثل في قدرتها علي أن تغير من و             . م زة الرئي سبة للمي ضعيتها التشغيلية وبالن

رورا بوضعية الضباب الفردي أو                                  ضباب الضيق وم يار المستقيم لوضعية ال ك من وضعية الت ا وذل تم إغالقه سهولة ودون الحاجة ألن ي ب
  .المزدوج ذات الزاوية العريضة لوضعية التدفق والغمر

تطابق مع المستوي القياسي       ونها ت شابير التصريف المتعدد و  NFPA 1964ولك إن ب الخلط تقوم أيضا بتوفير شكال وصورة ، ف
وان ، مقبض مسدس ومقبض إغالق باإلضافة إلي نوع معين من األسنان                       زة بمصدر مشفر األل ويتم طرح الموديالت األساسية من     . مجه

ون ومق                        ط وبواقي مصد أسود الل وهة الخل ون لف ون ، بمقبض مسدس أسود الل ي الل زة بواقي مصد برتقال شابير وهي مجه ذه الب بض ه
  .مسدس أسود اللون للتصريف المتعدد والخلط بدون مقبض المسدس وبدون الوحدة الملحقة المفرغة الهواء للرغاوي

 
  
  
  
  
  
  
  

  

   للحصول علي معلومات الطلب40 – 39أنظر صفحتي 

  

  

 

 
  التدفق

  دقيقة/جالون  دقيقة/ لتر
  الكود  البيـــــــــان  ارتفاع  العرض  الوزن

  119368  " 1.5 ، 1.0متعدد بفتحة دخول تصريف   " 9.5  " 3.25   رطل3.75  125 -10  475 -40

  " 1.5 ، 1.0مزج وخلط بفتحة دخول   " 10.2  " 5.0  رطل6و5  " 6.5  500 -150
 +9990 + 7674  + 14196  XXXXX 

  بشابريالتصريف املتعدد واخللط
  يكةسعة جالونية أوتومات

بشابري وأطراف إطالة من األلومونيوم املؤنود ذات الطبقة الصلبة ومن 

 PTFEالـ  
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  لط ذات الوظائف املتعددةبشبورى اخل
  سعة جالونية ثابتة

بشابري وأطراف إمالة مصنوعة من طبقة صلبة من األلومونيوم املؤنود بطبقة صلبة

 PTFEو 
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صمامات من سبيكة األلومونيوم عالي الدرجة مع استخدام                 ذه ال تم صنع ه ي

تجار    ة ال  في الطالء الخارجي والتشطيب النهائي  والتي تقوم            NituffTMية  العالم
ر    نقوع في أآسيد األلومونيوم المؤنود       50بتوفي ي تى إف إي الم ـ ب رون من ال  ميك

ـ        ي ال يوم القياسي ، باإلضافة              20باإلضافة إل سيد األلومون رون األخري من أآ  ميك
  إلي توفير

صا لخفض    صمم خصي ل والم ي آام ري مائ اج  ه لمج تكاك واالزع د االح فاق
تكاك ناتج عن االح تحة  . واإلضراب ال زة بف صمامات وهي مجه ذه ال رح ه تم ط وي

 1.5 ، 1.0دخول ذات وصلة متراوحة مزدوجة ترتكز علي رولمان بلي بالمقاسات           
ى آروى مزدوج مغطاة أيضا عن طريق استخدام               " 2.5،   ان بل ي روم  باإلضافة إل

ية ال     ر أ    Nituffعمل ي توف سلس مع وجود الحد األدني من       الت عواما من العمل ال
  .التآآل

ك       اص ب ق الخ مام الغل كل ص ورة وش ديل ص شكيل وتع تقوم بت ستطيع ان وت
تانلس    اي أو االس ي أم ن البول روي م بض إغالق أو صمام آ سدس، مق بض م بمق

  .ستيل

فحات      ي ص رة عل اء نظ رجاء إلق ي  40 ، 39 ، 28 ، 27ال صول عل  للح
  .معلومات عن الطلب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صمامات الغلق
  بتجويف أملس وأطراف إطالة مرتاآمة

  PTFEطبقة صلبة من األلومونيوم املؤنود و 
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  البيـــــــــان  فتحة الدخول  الكود

  ) مم8 ∅ (" 5/16طرف إطاله   " 1.0  12749

1546-s 1.0 "  مم8 ∅ (" 3/8طرف إطاله ة (  

  )مم12 ∅ ("  ½طرف إطاله  " 1.0  1546

  )مم16∅ (" 5/8طرف إطاله  " 1.0  1612

  ) مم19 ∅ ("  ¾طرف إطاله " 1.0  1703

  )مم24∅ ("  15/16طرف إطاله   " 1.0  8335

  ) مم9 ∅ (" 3/8طرف إطاله  " 1.5  14232

  ) مم12 ∅ (" ½طرف إطاله   " 1.5  1566

  ) مم16 ∅ (" 5/8طرف إطاله  " 1.5  14233

  ) مم 9 ∅ (" ¾طرف إطاله  " 1.5  1704

  ) مم22 ∅ (" 7/8طرف إطاله  " 1.5  14234

  ) مم24 ∅ (" 15/16طرف إطاله  " 1.5  1537

  ) مم25 ∅ (" 1.-رف إطاله ط " 1.5  1536

  ) مم32 ∅ (" 1¼طرف إطاله   " 1.5  8947

  ." 1 3/8طرف إ إطاله   " 1.5  8278

  طرف إطالة مزدوجة مرتاآمة 
  الكود

 فتحة الدخول
  البيــــــــان

  ) مم12 × 24 ("نصف  × 15/16طرف إطاله مزدوج   " 1.5  1586

  ) مم12  ×28 (" ½ × 1 1/8طرف إطاله مزدوج  " 1.5  8907

زدوج     " 1.5  8908 ه م رف إطال  " ½ × 1 ¼ط

  ) مم12 × 32 (

زدوج   " 1.5  8909 ه م رف إطال   " 1 × 1 1/8ط

  ) مم12 × 28(

زدوج    " 1.5  8910 ه م رف إطال  " 1 × 1 ¼ط

  ) مم12 × 32 (

  
 طرف إطالة ثالثية مرتاآمة

  البيــــــــــــتان  فتحة دخول  الكود

  ) مم25 × 28 × 32 (" 1 × 1 1/8× 1 ¼طرف إطاله ثالثي  " 1.5  8911

أطراف إطالة رباعية مرتاآمة                                                   
 القياسات والوزن 

فتحة   الكود    البيــــان  عرض  طول  وزن
  البيــــــــــــــان  دخول

2.5  8283    أطراف إطالة فردية ذات تجويف أملس  "2.25  "4.25   رطل0.88

"  

  ) مم25 × 28 × 32 × 38 (" 1 × 1 1/8 1 ¼ × 1½طرف إطاله رباعي  

2.5  8282    أطراف إطالة زوجية متراآمة  "2.25  "8.25   رطل1.62

"  

  ) مم35 × 38 × 45 × 50" (1 1/8× " 1/2 × 3/4 × 2طرف إطاله رباعي

          أطراف إطالة ثالثية  متراآمة  "2.25  "13.0   رطل1.96

          أطراف إطالة رباعية  متراآمة  "3.25  "17.0   رطل3.38

  وصالت اإلطاله املرتاآمة ذات التجويف األملس
 PTFEطبقة صلبة من األلومونيوم املؤنود والـ 
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يوم     بيكة األلومون ن س تأرجحة م ورة الم صمامات والماس ذه ال تم صنع ه ي

 في الطالء NITUFF TMعالي الدرجة مع استخدام مادة العالمة التجارية 
شطيب النهائي والتي تعطي وتوفر         ي تى  ميكرون من الـ ب50الخارجي والت

نقوع والمغمور في أآسيد األلومونيوم باإلضافة إلي     ميكرون 20إف إي الم
ي توفير مجري مائي                   يوم القياسي ، باإلضافة إل سيد األلومون أخري من أآ
ناتج  تكاك واالزعاج واإلضطراب ال د االح صا لخفض فق ل مصمم خصي آام

تكاك ن االح زي  . ع تأرجحة مجه ورة الم صمامات المغم ذه ال رح ه تم ط ن وي
ي     ان بل ي رولم ز عل راوحة ترتك زدوجة مت لة م ول ذات وص تحة دخ بف

ات  از  " 2.5 ، 1.5 ، 1.0بمقاس رة الجه الء آ ية وط ي تغط افة إل  باإلض
سية والقياسية عن طريق استخدام عملية الـ        والتي توفر NITUFFالرئي

  .أعواما من العمل السلس مع وجود الحد األدني من التآآل والبلي
ك تعديل ش م ب تخدام  ق ريق اس ك عن ط دة اإلغالق الخاصة ب ل وصورة وح

بض  وان، مق شفر األل سدس م بض م روي ) ذراع(مق مام آ الق أو ص إغ
  .مصنوع من البولي أمايد أو من االستانلس ستيل

  
  
  
  
  
  
 
  
 

  إغالق بدون مقبض مسدساتصمام

 مجري ∅  عرض  ارتفاع  طول  وزن
  الكود  فتحة الدخول  فتحة الخروج  )"/مم(مائي 

  9881   "1.0أنثوية   "1.5ذآرية   "25/1  "4و5  "6  "5و5  رطل2و2
  9983  "1.5أنثوية   "1.5ذآرية   "25/1  "4و5  "6  "5و5  رطل2و4
  9985  "1.5أنثوية   "1.5ذآرية   1 " 35/3/8  "5  "6  "5  رطل2و8
" 1.5ذآرية   "1 " 35/3/8  "5  "6  "9و5  رطل4و1

  "2.5أو 
  9986  "2.5أنثوية 

  9989  "2.5أنثوية   "2.5ذآرية   "52/2  "5  "6  "7و5  رطل4و7
  صمامات إغالق مبقبض مسدس فردي

 مجري ∅  عرض  ارتفاع  طول  وزن
  الكود  فتحة الدخول  فتحة الخروج  )"/مم(مائي 

  أو ¾ذآرية   ¾ /15  "4  "9  "6  رطل1و8
1 "  

 1و1¾أنثوية 
"  

13341  

  9982  "1.5أنثوية   "1.0ذآرية   "25/1  "4و5  "10  "5و5  رطل2و9
  9984  "1.5أنثوية   "1.5ذآرية   "25/1  "4و5  "10  "5و5  رطل2و9
  9990  "2.5أنثوية   "1.5ذآرية   1" 35/3/8  "5  "10  "5و2  رطل3و5
" 1.5ذآرية   1" 35/3/8  "5  "10  "8  رطل4و8

  "2.5أو 
  9987  "2.5أنثوية 

  صمامات إغالق بدون مقبض مسدس
 مجري ∅  عرض  ارتفاع  طول  زنو

  )"/مم(مائي 
فتحة 
  الكود  فتحة الدخول  الخروج

10و5  رطل6و7
"  

 " 1.5ذآرية   1" 35/3/8  "5  "14و5
  "2.5أو 

  9988  "2.5أنثوية 

  

  صمامات الغلق واملاسورة املتأرجحة
  PTFEطبقة صلبة من األلومونيوم املؤنود و 
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ي الدرجة مع                     يوم عال ذه من سبيكة األلومون ه ه تم صنع طرف اإلطال ي
تجارية      ة ال ادة العالم تخدام م ي      Nituff TMاس الء الخارج ي الط  ف
ر          ذي يوف شطيب النهائي وال رون من التيفلون المن      50والت قوع في   ميك

ـ         ي ال ود باإلضافة غل يوم المؤن سيد األلومون  ميكرون األخري من 20أآ
ز   ل مرآ ي آام ر مجري مائ ا يوف و م يوم القياسي ، وه سيد األلومون أآ
صا لخفض فاقد االحتكاك واإلزعاج واإلضطراب الناتج من            مصمم خصي

تكاك  ـ   . االح ه ل راف االطال وديالت أط ل م رح آ تم ط زة POKوي  مجه
وحدة إغال   مع إزالة الحاجة    .  " 1 3/8ق للمجري المائي يبلغ مقاسها      بـ

زدوجة متراآمة ، إدارة تيار الحرائق المتطايرة               ة م لوجود أطراف إحال
  .والحد األقصي للتدفق والوصول

  
  

  100تعتبر بيانات التصريف هذه مقدرة في 
   بار7/  مربعة "باوند لكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التدفق
 دقيق/جالون  دقيقة/ لتر 

  الكود  نالبيــــــا  الوزن

  14734  " 3/4تجويف أملس   و رطل64  167  632
  14735  " 7/8تجويف أملس   و رطل66  227  860
  14736  " 15/16تجويف أملس   و رطل68  261  988

  14737  " 1.0تجويف أملس   و رطل70  297  1124
  14738  " 1 1/8تجويف أملس   ورطل72  376  1423
  

  طرف إطاله متكامل ذات جتويف أملس
 ود والـ بي تى إف إيطبقة صلبة من األلومونيوم املؤن
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بيكة       ن س لبة م بقة ص ن ط ية م صورة أول ذه ب الق ه مامات اإلغ نع ص تم ص ي

رارية    ة ح ود معالج ل وج ي ظ ك ف والب وذل ي ق صبوبة ف ودة الم يوم المؤن األلومون

اء   يارات اإلطف ي س ستخدم ف ون الم ر الل سي األحم ن اإليبوآ تم صنع . وطالء م وي

نحاس ا  ن ال تيل وم تانلس س ن االس سية م ونات األخري الرئي نالمك ثل . لمجلف وتتم

بعض الخصائص األساسية والرئيسية لصمامات اإلغالق هذه في خفة وزنها، وفي             

  .تصميمها األصغر حجما واإلقتصادي ولكن األآثر متانة بصورة مفرطة

ان      ي رولم زة عل راوحة المرتك لة الم ول ذات الوص تحة الدخ ية ف الء وتغط تم ط وي

از عن طريق اس        رة القياسية للجه ي والك ـ   البل ية ال ى    Nituff TMتخدام عمل  والت

ر    سيد األلومونيوم المؤنود بخالف الـ                 50توف نقوع في أآ يفلون الم رون من الت  ميك

رون األخري من أآسيد األلومونيوم المؤنود القياسي، وهو ما يوفر مجري               20  ميك

مائي آامل مصمم خصيصا لخفض فاقد االحتكاك واإلضطراب واإلزعاج الناتج عن              

تكا  د األدني من       االح رة من العمل مع وجود الح ر أعوام آثي ي توفي ك، باإلضافة إل

تآآل زويدها     . ال ريق ت ن ط ك ع الق الخاصة ب دة اإلغ كل وصورة وح تعديل ش م ب ق

  .بمقبض مسدس مشفر األلوان 
  

  نظام آودى األلوان
  مقبض المسدس

  
  
  
  

  
  
  

  الكود  البيـــــــــــــان  االرتفاع  العرض  الطول  الوزن  جري المائيالم

 2و1  "1و25/مم32
  رطل

  90018  " 1.5صمام إغالق بفتحة خروج وبفتحة دخول   "4.25  "6  "6و5

 2و5  "1و25/مم32
  رطل

  90017  " 1.5صمام إغالق بمقبض مسدس وبفتحة دخول وفتحة خروج   "4و25  "10  "6و5

 3و4  "1 8/3 /مم35
  رطل

  7669  " 1.5صمام إغالق بمقبض مسدس وبفتحة دخول وفتحة خروج   "5  "10  "5و25

 1و8  "1 8/3 /مم35
  رطل

  2320  " 1.5صمام مسدس فقط بفتحة دخول وفتحة خروج   "2و25  "9  "5و15

 

  صمامات إغالق
  طبقة صلبة من األلومونيوم
 املؤنود املصبوب يف قوالب

DIE CAST 
SHUTOFF 

90018 

DIE CAST 
SHUTOFF 

90017 

DIE CAST 
SHUTOFF 

7669 

PISTOL GRIP ONLY 
WITH FULL BODY LENGTH STREAM 

SHAPER 2320 
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تحمل وخفة الوزن الموجودة                   وة ال تانة وق ذه الباشبورى نفس الم ر ه توف
ـ  ية ل شابير القياس ى الب صبوب  POKف سم م تع بج ا تتم تثناء أنه ع اس  م

بالكامل في قالب صب لوحدة اإلغالق وهو ما يجعله باشبورى ذات تكلفة               
ة ن     . فعال ة م صورة آامل صنوعة ب ي م ه فه راف اإلطال ل أط سبة لك وبالن
ب تجارية        س ة ال ادة العالم تخدام م ع اس ة م ي الدرج يوم عال يكة األلومون

Nituff TM          ر ا يوف شطيب النهائي والطالء الخارجي وهو م  50 في الت
ود    يوم المؤن سيد األلومون ي أآ نقوع ف ى إف إي الم ى ت ـ ب ن ال رون م ميك

  . ميكرون األخري من أآسيد األلومونيوم المؤنود 20بخالف الـ 
  
  
  
  
 

  الكود  البيــــــــــــــان  الوزن 
 وتدفق يبلغ " 1.5 أو " 1 فتحة دخول TORNALITE 150باشبورى    رطل3

  . لتر في الدقيقة150/  جالون في الدقيقة 40
2301  

 وتدفق يبلغ " 1.5 أو " 1 بفتحة دخول POKALITE 1500باشبورى    رطل3
  . لتر في الدقيقة150/  جالون في الدقيقة 40

2303  

طل ر3 ول TORNALITE 150باشبورى   تحة دخ ق " 1.5 أو " 1 وبف  وتدف
بلغ  يقة   40- 25 – 20 – 10ي ي الدق ون ف ي  175-75040/  جال ر ف  لت

  الدقيقة 

18376  

تحة دخول   FLASH 100باشبورى     رطل4 بلغ   " 1.5  وبف ون  25 وتدفق ي  جال
  . لتر في الدقيقة100/ في الدقيقة 

23014  

تحة دخول  FLASH 240باشبورى     رطل4  جالون في 60 وتدفق يبلغ " 1.5 بف
  . لتر في الدقيقة 240/ الدقيقة

23015  

تحة دخول   FLASH 400باشبورى     رطل4 بلغ   " 1.5 بف ون  100 وتدفق ي  جال
  . لتر في الدقيقة400/ في الدقيقة 

23016  

 

  

  

  

  باشبورى جاالآس خبمس اختبارات للتصريف
 60 – 30 – 15اإلغالق ومعدالت تصريف تبلغ مزودة بجسم مصبوب في قالب لوحدة 

 لتر في الدقيقة 480 – 360 – 240 – 120 / 60/  جالون في الدقيقة 125 – 95 –
  ." 1.5وفتحة دخول 

 
  الكود  البيــــــــــــان   الوزن

  15897  " 1.5 بفتحة دخول GALAXIEباشبورى    رطل4
  

 بشابري ختصصية
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من األلومونيوم المؤنود   بصورة أولية   ) ستاره(يتم صنع هذه البشابير   
ذه الباشبورى لنقل وتسليم           . ومن االستانلس ستيل      م تصميم ه د ت وق

ويتم توفير  . شاشة مسطحة مستوية من المياه لتشكل ستارة حماية             
زة علي رولمان بلي لفتحة الدخول األنثوية في              راوحة مرتك وصلة مت

   . " 2.5 ، 1.5مقاسات 

  

  

  

  

 

 
  التصريف
    

  الكود  البيـــــــان  االرتفاع  العرض  الطول  الوزن

  2238   " 1.5ستاره مائيه بفتحة دخول   "5و3  "12و5  "9و2  رطل3و5  135  500

  2239   " 2.5ستاره  مائيه بفتحة دخول   "6و5  "15و8  "12و5  رطل6و8  320  1200

  
  
  

  بشابري دي إم إيه للتيار املستقيم والضباب 
  لكهربائية للحرائق اD H Tوموديل وحدة اإلغالق 

  آود 
  البرونز

  آود 
  األلومونيوم

  البيــــــــــــــــــــان

   " 1.5 فتحة دخول – 40/12/12 -دي إم إيه   7330  7681
   " 1.5  فتحة دخول - 40/14/14 –دى إم إيه   1929  7683
   " 2.5 فتحة دخول 15-65/18 –دي إم إيه   7331  
   " 1.5 دخول  فتحة–) حرائق آهربائية(دي إتش تى   7332  

   " 1.5 فتحة دخول – 12 – 12 /40 –دى إتش تى     7682
  " 2.5 فتحة دخول –) حرائق آهربائية(دي إتش تى   7333  

  
  للتيار املستوي ) بوآيت(بشابري دي إم ىب 

  واملستقيم ولوحدة اإلغالق 
  آود 
  البرونز

  آود 
  األلومونيوم

  البيـــــــــــــــــــــــــــــــان

    " 1.0 فتحة دخول 7 – 20/7 –دي إم بي   7350  7360
   " 1.5  فتحة دخول -  12-40/12 –دى إم  بي   2784  2837
  " 1.5  فتحة دخول -  14-40/14 –دى إم  بي   7351  7361
   " 2.5 فتحة دخول – 15 – 65/18 –دى إم بي   7352  7362

  

بشابري ختصصية



  
  

 

33 
 POK S.A. FRANCE - z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél: (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90 - E-mail : export@pok.fr - Web: www.pok.fr 

 
  

شابير  وم ب ول الفPOKتق تحات الدخ ه بف بودره الجاف زدوجة  ال ردية أو الم
وزن مع توفير حال متغايرا ومتنوعا                   يفة ال وية وخف نة وق شابير متي ر ب بتوفي

ة     ية جاف ادة آيميائ تخدام م ة الس ناك حاج ون ه ندما تك ذه  . ع نع ه تم ص وي
ة      ادة العالم تخدام م ع اس ة م ي الدرج يوم عال بيكة األلومون ن س شابير م الب

تجارية    شطيب النهائي وفي          NITUFFTMال الطالء الخارجي  وهو     في الت
ر  ا يوف سيد   50م ي أآ ور ف نقوع والمغم ى إف إي الم ى ت ـ ب ن ال رون م  ميك

ـ          ود بخالف ال يوم المؤن رون األخري من أآسيد األلومونيوم     20األلومون  ميك
ود القياسي ية . المؤن تخدام عمل تم اس ي  NITUFFوي ية وف ي تغط ضا ف  أي

رة وحدة اإلغالق القياسية وهو ما يوفر أ            عواما من العمل السهل مع     طالء آ
  .وجود الحد األدني من التآآل والبلي

شابير   ر ب ط      POKوتوف دل ومتوس ن مع ضا م ا عري ه نطاق بودره الجاف  ال
  ث/  آجم 4- 0.8 –ثانية /  رطل 7 -2االستخدام من 

شابير     تخدام ب تم اس ن أن ي ن الممك تحة  POKوم ه ذات ف بودره الجاف  ال
زدوجة مع وجود هواء            ذى سيحقق ويشكل شبورة       الدخول الم مضغوط وال

ز امتصاص الحرارة بصورة أسرع في بعض                      ك لتعزي ياه وذل يقة من الم دق
دل تدفق            ك بمع دقيقة من المياه الممتزجة    /  لتر   400األحوال والظروف وذل

  .ساعة / 3م200والمختلطة مع حجم من الهواء يبلغ 

شابير  تقوم ب ول الم POKوس تحة الدخ ه ذات ف بودره الجاف ي  ال زدوجة الت
 مربعة بالوصول   "/  باوند   90لكل  % 6تمتزج  مع الرغاوي في ترآيز يبلغ        

ن  زيد ع ية ت ساعة تغط دم 82لم سبة 25 – ق د الن ية تمدي ع إمكان ر م  مت
  . أو أفضل10والمتوسط لـ 

شابير    ضغوط لب واء الم يقوم اله ياه  POKوس ع الم زج م واء /  والممت اله
 قدم في شبورة مضغوطة بصورة دقيقة        +30دقيقة لكل   /  جالون   60بتسليم  

  . من المياه 

تم تجهيز منتجات الدخول        بوصلة متراوحة مزدوجة ترتكز     " 1.5 أو   1.0وي
يف العمل في التوصيل وفي االستخدام       ك لتخف ي وذل ان بل ي رولم تم . عل وي

شابير مجهزة بمقبض مسدس أسود اللون وذلك في الموديالت      ذه الب طرح ه
  . القياسية 

  
  

  
  الكود  البيــــــــــــــان  العرض  االرتفاع  الطول  الوزن

شبورى     "4و5  "6  "11و5   رطل4و1 ه   ب بودره الجاف ردية بفتحة دخول     ال  الف
   " 1.5 أو 1.0

9982P 

شبورى   "13و7  "4و5  "14و5  رطل7و9 هب بودره الجاف تحة ال زدوجة  بف  الم
  . منخفة التمدد" 1.5دخول 

16029  

شبو  "13و7  "4و5  "11و5  رطل7و2 ه رى ب بودره الجاف تحات  ال زدوجة  بف  الم
   ذات تجويف أملس" 1.5دخول 

16051  

شبورى     "3و9  "8و1  13و8  رطل3و1  ذاتية الحقن مع وجود  البودره الجافه ب
  ) عداد(مقياس متري 

18973  

  بشابري البودره اجلافه
 فتحات دخول فردية أو مزدوجة
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  باشبورى مبقبض
سالمة     راحة ولل شغيل ولل ية الت يف عمل صممة لتخف زها  . م تم تجهي وي

ر دة إغالق ف صمام وح ـ ب تعدد إغالق ل تدفق ، 1/3يد م تدفق، 2/3 ال  ال
  ." 1.5 أو " 1.0ويتم طرحها في المقاسات . والتدفق الكامل

  :باشبورى الضغط العايل وباشبورى مبقبض 

  الكود  البيــــــــــــــــــــــــــان

  12322  " 1.5 أو " 1.0باشبورى ضغط عالي بفتحة دخول 

  7721  150و ماتيك باشبورى مسدس بطرف إطالة تورناد
/  باوند يف البوصه املربعة      240بشبورى براتش بايب    

   بار16
  الكود  البيــــــــــــــــــــــــــان

يوم ومن البالستيك                  رانش بايب المصنوعة من األلومون  وبفتحة Storzباشبورى ب
  25/دخول دي 

9841  

يوم ومن البالستي                رانش بايب المصنوعة من األلومون  وبفتحة Storzك  باشبورى ب
  52/ دخول سى 

9837  

 وبفتحة  BSI336باشبورى برانش بايب المصنوعة من األلومونيوم ومن البالستيك          
  " 2.5دخول 

16087  

يوم ومن البالستيك                  رانش بايب المصنوعة من األلومون  وبفتحة Storzباشبورى ب
  52/ دخول سى 

11952  

يوم      ن األلومون صنوعة م ب الم رانش باي بورى ب تيك  باش ن البالس   336BSIوم
   " 2.5وبفتحة دخول 

16088  

  باشبورى آوبر سرباي
 " 2.5 مع وصلة ذآرية gun metalمصنوعة من األلومونيوم أو من 

  .336تتفق مع المستوي القياسي البريطاني اللحظي بي إس 
   رطل3.75   الوزن -  " 6.0 × 3.5األبعاد 

  الكود  البيــــــــــــان

 PP20500Z004  " وبفتحة  نصف gunmetalسبراي المصنوعة منباشبورى آوبر

 PP20500Z005  " 5/8 وبفتحة gunmetalباشبورى آوبرسبراي المصنوعة من 

 PP20500Z006  " 3/4 وبفتحة gunmetalباشبورى آوبرسبراي المصنوعة من

 PP20500Z001  "باشبورى آوبرسبراي المصنوعة من األلومنيوم وبفتحة نصف 

 PP20500Z002  " 5/8 وبفتحة gunmetal آوبرسبراي المصنوعة منباشبورى

  
  :باشبورى الضغط العايل وباشبورى املسدس

قف         ي األس ئة ف رائق المختب صا للح شابير خصي ذه الب صميم ه م ت ت
زائفة ، أو األعتاب المرتفعة أو في المداخن           أو  " 1وبفتحة دخول   . ال

ذه البشابير ب            " 1.5 وم ه إطالق ضباب شبورة   مع وحدة إغالق، وتق
ون    10 في    55بدرجة    يقة لكل    /  جال البوصه المربعة  /  باوند   100دق
  . " 30وبطول 

  الكود  البيــــــــــــــــان

  2312   " 1.5 أو 1.0باشبورى تشيمنى بصمام إغالق 

  

  بشابري ختصصيه
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شابير من جسم وهيكل من األستانلس                  ذه النوعية من الب تكون ه ت
من االستانلس ستيل ومن مقبض     ستيل ، ومن رأس ضباب مثقوبة       

رة وحدة إدخال            د وشغل ، ومن صمام وحدة إغالق بك ياس جه مق
ولقد تم تصميم هذه البشابير من أجل الوصول  . " 1.5يبلغ قطرها   

ضيقة أو         ة وال اآن المغلق ى األم رائق ف ة الح ل مكافح ن أج ـ وم ل
بأة   اآن المخ ل    . األم ل لك ضباب الكام وذج ال دل نم بلغ مع  170وي

  .دقيقة / ون جال
   رطل 26.4/ آجم 12خمسة قدم   :     الوزن 

   رطل17.1/ آجم 7.8      ثالثة قدم   
     رطل3.9/ آجم 1.8      تنيسى      

        رطل4.4/ آجم 2    "أنبوبة ثقب واحد 
  

ذات اخلمسة  ) الثقب( بريسينج   POKبـشابري   
  :أقدام والثالثة أقدام 

  الكود  ـــانالبيــــــــــــــــــــــ

  2306   " 1.5بشبورى ثقب خمسة أقدام ، وحدة إغالق وفتحة إدخال مائل لرأس الضباب 

  8955   " 1.5بشبورى ثقب ثالثة أقدام ، وحدة إغالق وفتحة إدخال مائل لرأس الضباب 

  بشابري الثقب تينيسى
  الكود  البيــــــــــــــــــــــان

  11926-1   " 1.5وبفتحة دخول مائلة أنبوبة ثقب تينيسى فقط برأس ضباب 

بوبة ثقب تينيسى برأس ضباب وبطرف إطالة ووحدة إغالق               فتحة إدخال   – 9985أن

1.5 "   
2-11926  

بوبة ثقب تينيسى براس ضباب وطرف إطالة ووحدة إغالق بمقبض مسدس              9990أن

   " 1.5 ووحدة إدخال –
3-11926  

رأس ضباب   تيل ب تانلس س ى االس ب ف بوبة ثق ه أن بلغ تدفق ة ي ر 75وطرف إطال /  لت

   " 1.00دقيقة / جالون20 –دقيقة 
12789  

  آثيفة وبديل طرف اإلطاله
  الكود  البيــــــــــــان

  0801  2.00 × 36رأس ضباب بديلة إم 

  0800  بديل طرف اإلطالة 

  18689  آثيفة من األلومونيوم وشريط جذب من المطاط 

  
  

  )الثقب (PIERCINGبشابري
 من االستانلس ستيل
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ر ا ية التخم ستطيع عمل سلوة ت ى ال ودة ف طوانى (لموج شبى االس ى الخ المبن

أن تولد حرارة مفرطة والتى من الممكن أن تتسبب فى حدوث عملية            ) العالى
راق و ريق  /احت شوب ح ى     . أو ن ق ف بار المعل راب والغ ضًا الت ستطيع أي وي

ولهذا السبب  . الهواء الموجود بداخل السلوة أن يشكل ويحدث انفجارًا هائًال          
م تصمي    د ت شابير  فق ية حقن    GERICO PIERCINGم ب سماح بعمل   لل

شابيرنا   ة ب دًا لعائل شابهة ج ريقة الم ثقوبة ، وهى الط رأس الم ن ال ياة م للم
يدية  ثقوبة التقل دد ، . الم صميها لالستخدام خاص ومح بداية ت ى ال م ف د ت وق

ه يمكن االستفادة منها فى حرائق النفايات التى يتم                    شفنا أن د اآت ك فق ومع ذل
ث  يها فى المحارق ، حرائق اإلطارات ، طحالب الخث واألماآن التى               الع ور عل

  .يصعب الوصول إليها 

شابير     تم طرح ب  وهى مجهزة بأذرع تمديد  GERICO PIERCINGوي
بلغ طولها      ر    3ي دام حيث يمكن استخدام أذرع تمديد عديدة وذلك            10/  مت  أق

  .باالعتماد على االستخدام وعلى الحاجة 

دل  بلغ مع تدفق وت يقة 170ال ى الدق ون ف  جال
ل  ى ال100لك د ف ربعة " باون را 640/ الم  لت

ل      يقة لك ار    7دق  8.3/  رطل   18.2: الوزن  . ب
  .آجم بقاعدة وطرف إطالة مثقوب 

  
  .آجم بزراع تمديد 18/  رطل 40
   آجم لكل عملية تمديد إضافية تبلغ آل 9.6/ رطل 21

   قدم 10/  متر 3عملية تمديد 
  ن االستانلس ستيل بنسبة م % 100

  

  الكود  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

شابير  ثقوبة وذراع GERICO PIERCINGب دة إغالق ورأس م ع وح تكامل م  ت

   " 1.5 قدم وفتحدة دخول 10/  متر 3تمديد واحدة 

13250  

  2509   أقدام 10/  متر 3أذرع تمديد إضافى 

  FOG APPLICATOR بشبورى
  الكود  ــــــــــــــــــــــــــــــــــانالبيــــــ

تحة دخول   رجوع وف اوم لل صمام مق روج ذات توصيل " 1.5صمام إغالق ب تحة خ  وف

  سريع 
7353  

وحدة دخول سريعة التوصيل بزاوية           د ب  1.00 درجة وفتحة خروج ذآرية      90ذراع تمدي

   قدم5.25 متر 1.6 بطول "
7354   

  7355   جى " 1.00 ممر بـ 3.5رأس ضباب بأربعين ثقب بـ 

زاوية            وحدة دخول سريعة التوصيل ب د ب تحة خروج ذآرية جى   45ذراع تمدي  درجة وف

   قدم 6.25/ متر 1و9 الطول " 1.00
7356   

رية جى   تحة خروج ذآ وحدة دخول قياسية سريعة التوصيل وف د ب  " 1.00ذارع تمدي

   قدم 5.25/ متر 1.6الطول 
7357   

  
  
 

  GERICO PIERCING بشابري
 FOG APPLICATOR بشبورى
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إعادة(أآواع سريبنت األنبوبية املقاومة 
  )اللف

 طبقة صلبة من األلومونيوم املؤنود

  . التعامل مع خرطوم الحريق بصورة جيده ودون بذلك جهد -1
  .باشبورىضغط رجوغ منخفض فى ال -2
 خفض مشاآل وآالم األذرع ، الرسخ والظهر مع إمكانية -3

  .وضعها على فخذك وعلى ورجلك
  . إمكانية راحته على آتفك -4
  يتم تشغيله بصورة مريحه من األرض-5

اآلن ميكنك التعامل مع الباشبورى بصورة 

 سريبنت POKجيده ودون بذل جهد مع أآواع 

 ) . اللفإعادة(األنبوبية أو املقاومة 
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ى سيربنت نطاق تغطيه     وتو دة للكوع األنبوب زدوجة الجدي ر الوصلة الم ف
بلغ    ويسمح نهذا بتغطية أآبر دون وجود قلق .  درجة 360 درجة من    40ي

  .على نسيج وخيوط الخرطوم 
ية مشكل تيار         واع األنبوب ذه األآ وجد فى ه شاشة والتى يتم بنائها فى / وي

تحة الدخول      تجه       . ف زاوية الم ضًا ال وم أي بلغ قياسها        وتق ى ي ة لألسفل والت
 درجة فى وحدة الدخول للباشبورى بالمساعدة فى خفض قوة تفاعل                20

ى      ويتم طرح وتوفير الوصلة المزدوجة سيربنت فى    % 15الباشبورى حت
شابير        دة لب سلة الجدي تم عمل أمر بتوريدها             500السل  أو من الممكن أن ي

 البشابير الموجودة    على " 1.5) وحدة الخروج  / وحدة الدخول     (آإضافة   
  .فى الخدمة بالفعل 

  
    " 1.5إف إن إس تى  × " 1.5 جتويف آروى – 25618: آود * 

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  الكوع  البيـــــــــــــــــــــــــــــان  االرتفاع  العرض   الطول   الوزن

  2308   " 1.5ن بفتحة دخول آوع أنبوبى مقاوم إلعادة اللف والدورا   " 8.0  " 3.0   " 12.0   رطل 2.8

  2309   " 2.5آوع أنبوبى مقاوم إلعادة اللف والدوران بفتحة دخول    " 7.0  " 4.5  " 18.0   رطل 5.5

   16036   " 2.5 وبفتحة دخول 368-14آوع أنبوبى مقاوم إلعادة اللف والدوران دى آى إن   " 8.3   " 3.5  " 14.7   رطل 5.0

  

درجة بتحويل القوة من خرطوم الحريق المشحون لخفض 50@  المقاومة إلعادة اللف POKوتقوم األآواع األنبوبية لـ
  ." 2.5 أو " 1.5ويتم طرحها فى % 25الجهد ، الوزن وتفاعل الباشبورى حتى

 

إعادة (أآواع سريبنت األنبوبية املقاومة 
  )اللف

 ىب تى إف إىي+ طبقة صلبة من األلومونيوم 
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   خيارات مقبض وحدة اإلغالق

  الوضع 
  مفتوح 
  مغلق

  مفتوح 
  مغلق

  مفتوح 
  مغلق

  مفتوح 
  مغلق 

  مقبض البولى يوريثان باألسود

   500 و 150للسلسلة   10327  10248  10239  10331
  1000 و 750 ، 650للسلسلة   10328  10249  10330  10332

  
  الكود  البيــــــــــــان

 12208   500 و 150للسلسلة 
650 ، 750 ، 1000   12209  

  
  المقبض المصمم على شكل فرش من البولى أمايد   األسود   األزرق   الترآواز   األخضر   األحمر   البرتقالى   األصفر   األبيض

  لسلسلة آر أو بى إيه تى إف إل إيه وام الخاصة بوحدة اإلغالق   17739  16733    16734  16732  16731  16730  16735
   خيارات الصمام الكروى لوحدة اإلغالق

  آود
  االستانلس ستيل

  آود 
البى تى إف إيه 

  األلومونيوم 

  آود
   البولى أمايد 

  الصمام الكروى لوحدة اإلغالق 

   " 3/4/  مم 20مجرى مائى   2408    9320
   50 و 150 لسلسلتى " 1.00/  مم 25مجرى مائى   2388  12840  9321
 750 ،   650 لسالسل   " 3/8و1/  مم   35مجرى مائى     2410  2615  2721

 ،1000  
   " 2.00/  مم 52مجرى مائى   2412  2616  2722

  خيارات أسنان اإلطالة 
  آود 

  االستانلس ستيل
  آود 

  أسنان اإلطالة  هوستافورم سى 

   150لسلسلة   0149  
   500لسلسلة   2448  10859

  1000 و 750لسلسلة   0163  
   3000لسلسلة   0294  

   -:ةاهلواء الوحدة امللحقة اخلاصة بالرغاوى املنزوع
  الكود  وحدة ملحقة خاصة بالرغاوى المنزوعة الهواء ذات تمدد منخفض

  9294   رطل 1.1 – " 3 × " 8 – 150لسلسلة 
  9297   رطل 1.75 " 5.00 × " 8.75 – 500لسلسلة 

  9300   رطل4.00 –" 5.5 × "12.00 -1000 و 750
  
  

  الكود   منخفضوحدة ملحقة خاصة بالرغاوى المنزوعة الهواء ذات تمدد

  9172   رطل 2.5 – " 4.25 × " 9.5 – 150لسلسلة 
  9713   رطل 5.5 " 9.00 × " 11.5 – 500لسلسلة 
  9714   رطل6.4 " 10.5 × "14 -1000 و 750لسلسلة 

  

ه عن طريق إدارة رأس البشبورى من تم عمل في
ستقيم إلى وضعية الضباب أو يار الم وضعية الت
دل ة ذات مع دة ملحق يار وح ريق اخت ن ط ع

ط تمدي  دد ومتوس اص ومح رح. د خ تم ط وي
 وتوفير هذه الوحدة الملحقة فى آل فوهات 

وزن ومتينة بصورة فائقة يفة ال هى وحدة خف
تم صنع هذه الوحدة من سبيكة األلومونيوم وي

تيل   تانلس س ن االس وحدة: وم ذه ال ر ه وتعتب
ل يف عم ل تخف ن أج ك م سطًا وذل ًا مب نظام

ة وحدة الملحق دل. ال ط ومع سبة لمتوس وبالن
 .لتمدد والوصول ا

  اخليارات اخلاصة بالباشبورى
 POKمن 
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يـتم تـوفري خـيارات األلـوان دون حتـصيل أى تكلفـة إضافية على أى                  

  : باشبوري يتم شرائها 
  

  ا لبيـــــــــــــــا ن  االسود  األحمر  البرتقالى  األصفر  األخضر  ازالترآو  األزرق  األبيض

   مقبض المسدس -  9235  9571  9568  9569  9572  9570  9633  9573

                  

ابض القياسية المصنوعة من األلومونيوم           *                  غطاء صمام اإلغالق للمق

  أو البولى يورثيان 

   فرنساوى –"  فيرم–أوفيرت " بوصف -  9266  9583  9581  9580  9584  9582  9635  9585

   إنجليزى –"  مغلق–مفتوح " بوصف -  9265  9577  9575  9574  9578  9576  9634  9579

   ألمانى -"  زو –أوف "  بوصف -  9267  9589  9587  9586  9590  9588  9636  9591

9797W 9797B 9797T 9797G 9797 Y  9797 O 9797 R  9797 N  - أسبانى –" سيرادو –أبيترتو "  بوصف   

رش   *                  دوة ف كل ح ى ش صمم عل بض الم الق للمق مام اإلغ اء ص غط

  -: األلومونيوم –والمصنوع من النحاس 

   فرنساوى –"  فيرم–أوفيرت " بوصف -  13675  13671  13670  13669  13673    13672  13674

   إنجليزى –"  مغلق–مفتوح " بوصف -  13689  13685  13684  13683  13687    13686  13688

   ألمانى -"  زو –أوف "  بوصف -  13696  13692  13691  13690  13694    13693  13695

   أسبانى –"  سيرادو–أبيترتو "  بوصف -  13703  13699  13698  13697  13701    13700  13702

  واقى المصد                 

   150 سلسلة     -  0934  9595  9593  9592  9596  9594  9993  9620

  500 سلسلة    - 0238  9601  9599  9598  9602  9600  9994  9603

14343W 14343B    14343G  14343Y  14343O  14343R  14343N -    650 سلسلة  

  1000 & 750 سلسلة -  11404  9607  9605  9604  9608  9608  9995  9609

  
  
  

  البشابري
 النظام الكودى األلوان
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وم    شابير تق نة وقوية، خفيفة الوزن ذات سعة لترية              ب شابير متي د ب د الن الونية ثابتة  ج/ وايل
يارها       بحث عنها              –أو يمكن إخت زات األخري التي ت ي الممي ويتم صنع هذه   .  باإلضافة إل

تجارية     ة ال ادة العالم تخدام م ع اس يوم م بيكة األلومون ن س شابير م ي  NituffTMالب  ف
ر               وم بتوفي ذي يق شطيب النهائي والطالء الخارجي وال رون من الـ بى إف إي  50الت  ميك

نقوع والمغم    ـ              الم ود بخالف ال يوم المؤن سيد األلومون رون األخري من     20ور في أآ  ميك
يوم القياسي  سيد األلومون الق    . أآ وحدة اإلغ رة الخاصة ب الء الك ية وط ضا تغط تم أي وي

ية            ر أعواما من العمل السلس مع    Nituffالقياسية عن طريق استخدام عمل  والتي توف
  .وجود الحد األدني من التآآل والبلي

ر    دالت تدفق تبلغ                       اويوف د مع د الن ـ وايل شابير ال اتفالم وب ـ روب شابير ال ردي لب لمقبض الف
ون  في الدقيقة لكل 60 أو  40 ،   37 ،   32 ،   30 ،   25 ،   20 ،   15 ،   5،10  باوند 100 جال
ربعة في مقاسي        "في ال   شابير التربواليت وهي بشابير        . " 1.5 و   1.0 الم سبة لب وبالن

ا         يارها آم يوم المصبوب في قالب             ذات تصريف يمكن اخت ريد من األلومون ديها جسم ف  ل
وذلك لوزن أخف ولمتانة وقوة أآبر ويتم طرح هذه النوعية في فتحات الدخول التي تبلغ               

ل موديل توفير مشكل تيار             . " 1.5 أو   " 1.0مقاسها    ضا في آ تم أي أداة شد ، مبيت    / وي
وديل    سمح واقي المصد األآبر لعملية تغيير س         . داخل الم هلة من وضعية تشغيل التيار   وي

ضة          زاوية العري ضباب ذات ال عية ال رورا بوض ضيق وم ضباب ال عية ال ستقيم لوض الم
تدفق والغمر وذلك دون الحاجة إلغالق الجهاز          ويمكنك تشكيل وعمل جهازك   . لوضعية ال

وذلك من خالل مصد مشفر اللون، مقبض المسدس ومقبض وحدة اإلغالق باإلضافة إلي           
ن  ين م وع مع صميمات    ن ي بعض الت رها ف تم توفي ي ي نان والت رح  . األس تم ط وديل  وي الم

شابير وهو مجهز بواقي مصد أسود اللون ، ومقبض مسدس أسود اللون،                ذه الب األساسي من ه
  .ويتم طرح آل بشابير وايلد الند في شكل مائل فقط أو بدون مقبض مسدس

  

  

  

  

  

  

  . لمعلومات الطلب40 – 39أنظر صفحتي 
  التصريف

LPM GPM  
  الكود  البيـــــــــــــــان  االرتفاع  العرض  الطول  الوزن

  "9  "3  "8  رطل2و4  37 -5  20-140
شابير    تحة دخول    ROBATFLAMب م بتحديد السعة الجالونية  . " 1.5 أو 1.0 بف  5ق

  دقيقة /  جالون 37 أو 32 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 –
3167  

  "10  "4و5  "8و5  رطل3و3  60أو 40  225 أو 150
  .دقيقة/  جالون 60 أو 40"  1.5 أو 1.0 بفتحة دخول ROBATFLAMبشابير 

13726  

  "9و5  "3  "8  رطل2و5  10-20-25-40  40-75-100-150
  18368   " 1.5 أو 1.0 بفتحة دخول MAGILITEبشابير 

    "2و7  "10و2  رطل1و6  60 أو 40  225 أو 150
  . دقيقة/  جالون 60 أو 40 " 1.5 أو 1.0 بفتحة دخول WILDLANDبشابير 

13724  

  

  بشابري 
 PTFEطبقة صلبة من األلومونيواملؤنود و 
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ي       يوم عال تجويف األملس من سبيكة األلومون دة اإلغالق وال تم صنع وح وم ي تق
تجارية              ة ال ادة العالم  في الطالء الخارجي     NITUFFTmالدرجة مع استخدام م

 ميكرون من الـ بى تى إف إي المنقوع في أآسيد األلومونيوم            50لهم والذي يوفر    
ود  ـ المؤن الف ال ي ،   20بخ يوم القياس سيد األلومون ن أآ ري م رون األخ  ميك

صا لخفض فاقد اإلحتكاك واإلضطراب الناتج              ومجري مائي آامل والمصمم خصي
ر وحدات اإلغالق هذه والتجاويف الملساء في مقاسات           .  عن اإلحتكاك    تم توفي وي

ن      " 1.5 و 1.0 از ع ية للجه رة القياس الء الك ية وط ضا تغط تم أي ا ي ريق  آم  ط
ـ    ية ال تخدام عمل سلس       NITUFF TMاس ل ال ن العم وامًا م ر أع ي توف  والت

  . والسهل مع وجود الحد األدني من التآآل والبلي
  وحدات اإلغالق بدون مقبض مسدس

  
 ∅مجري مائي   اإلرتفاع  العرض  الطول  الوزن

  الكود  فتحة الدخول  فتحة الخروج  )"/مم(

2.2   
  رطل

فتحة ذآرية   " 25/1.0  " 4.5   " 6  " 5.5
1.0 "  

فتحة أنثوية 
1.0 "  

9981  

2.4   
  رطل

فتحة ذآرية    " 1¾/35  " 4.5   " 6  " 5.5
1.5 "  

فتحة أنثوية 
1.5"  

9983  

2.8   
  رطل

فتحة ذآرية   "1 3/8/ 25  " 5.0   " 6   " 5.0
1.5 "  

فتحة أنثوية 
1.5 "   

9985  

  
  :وحدات اإلغالق مبقبض مسدس فردي

مجري مائي   اإلرتفاع  العرض  الطول  الوزن
  الكود  فتحة الدخول  فتحة الخروج  )"/مم (∅

1.8 
  رطل

6.0"  9.0 "  4.0 "  15 / ¾"   
25/1.0"   

فتحة ذآرية 
   "1.0 أو ¾

 ¾فتحة أنثوية 
  " 1.0أو 

13341  

2.9 
  رطل

فتحة ذآرية    "25/1.0 " 4.5  " 10.0  "5.5
1.0 "  

فتحة أنثوية 
1.0 "  

9982  

2.9 
  رطل

فتحة ذآرية   " 25/1.0 " 4.5  " 10.0  "5.5
1.5 "  

فتحة أنثوية 
1.5 "  

9984  

3.5 
  رطل

فتحة ذآرية   "1 3/8 /25 ""5  " 10.0  "5.2
1.5  "  

فتحة أنثوية 
1.5 "  

9990  

 
  

 أطراف إطالة للتجاويف الملساء مشفرة اللون 
 

  الكود  البيـــــــــــــــــــان  
  17154   أحمر– " 1.00فتحة دخول إن إس تى ) ممØ 9 (" 3/8طرف إطالة 
  17155   أزرق– " 1.00فتحة دخول إن إس تى ) ممØ 6 (" 1/4طرف إطالة 
  17156   إسود– " 1.00فتحة دخول إن إس تى ) ممØ 5 (" 3/16طرف إطالة 
  17157   أحمر– " 1.00فتحة دخول إن بى إس إتش ) ممØ 9 (" 3/8طرف إطالة 
  17158   أزرق– " 1.00فتحة دخول إن بى إس إتش ) ممØ 6 (" 1/4طرف إطالة 
  17159   إسود– " 1.00فتحة دخول إن بى إس إتش ) ممØ 5 (" 3/16طرف إطالة 
  17160   أحمر– " 1.5فتحة دخول إن إس تى ) ممØ 9 (" 3/8طرف إطالة 
  17161   أخضر– " 1.5فتحة دخول إن إس تى ) ممØ 12 (" 1/2طرف إطالة 
  17162   فضى– " 1.5فتحة دخول إن إس تى ) ممØ 16 (" 5/8طرف إطالة 
  17163   ذهبى– " 1.5فتحة دخول إن إس تى ) ممØ 25 (" 1.00طرف إطالة 
  17164   أحمر– " 1.5فتحة دخول إن بى إس إتش ) ممØ 9 (" 3/8طرف إطالة 
  17156    أخضر– " 1.5فتحة دخول إن بى إس إتش ) ممØ 12 (" 1/2طرف إطالة 
  17166   فضى- "1.5بى إس إتش فتحة دخول إن ) ممØ 16 (" 5/8طرف إطالة 
  17167  ذهبى-"1.5فتحة دخول إن بى إس إتش ) ممØ 25 (" 1.00طرف إطالة 

  وحدات إغالق تجويف أملس
 PTFEطبقة صلبة من األلومونيوم المؤنود و 
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نة وقوية ، خفيفة الوزن ذات سعة جالونية ثابتة أو سعة جالونية مزدوجة        ة متي وم أطراف إطال تق
باع المستوي القياسي إن اف إي إس ، ويتم تصنيعها  من س                     ك عن طريق ات بيكة األلومونيوم  وذل

تجارية    ة ال ادة العالم تخدام م ع اس ة م ي الدرج شطيب   NITUFFTMعال ي وللت الء الخارج  للط
ر  وم بتوفي ي تق ي  والت يوم  50النهائ سيد األلومون ي أآ نقوع ف ى إف إي الم ي ت ـ ب رون من ال  ميك

ودة القياسية            ية األن ناتجة من عمل رون ال ود أو العشرين ميك  وحدة اإلغالق وبالنسبة لميزة. المؤن
ر أعواما من العمل السلس مع وجود                   نة والتي توف وية ومتي ادة ق تم صنعها من م زونية ، في الحل

  .الحد األدني من التآآل والبلي
دالت تدفق من                 ة  مع ردي ألطراف إطال ر المقبض الف  ، 32 ،   30 ،   25 ،   20 ،   15 ،   10 ،   5ويوف

ل          60 أو   40 ،   37 يقة لك ون في الدق د    100 جال تحة الدخول التي يبلغ           "في ال   باون ربعة في ف  الم
رها  ية       . " 1.0 أو " ¾قط سعة جالون يار ل ر خ ي توف زدوجة فه ية الم سعة الجالون سبة لل وبالن

ين  ا ب راوح م يقة أو 24 – 10تت ي الدق ون ف يقة عن طريق اإلدارة 60 – 20 جال ي الدق ون ف  جال
رها   بلغ قط ي ي ول الت تحة الدخ ي ف ة ف سيطة لطرف اإلطال سبة  . " 1.5 و " 1.0 ، " ¾ الب وبالن

سبب وراء وجود واقي المصد الكبير الحجم فهو يكلي يسمح بعملية تغيير سهلة لوضعيات عمل                  لل
ة من وضعية التيار المستقيم لوضعية الضباب الضيق ومرورا بوضعية الضباب ذات                  طرف اإلطال

ك دون الحاجة إل ر وذل تدفق والغم ي وضعية ال ضة إل زاوية العري ازال ديل . غالق الجه نك تع ويمك
از عن طريق اختيار مصد مشفر األلوان في سعة جالونية مزدوجة وباتفالم            و 12600شكل الجه

  .ويتم تجهيز الموديل األساسي لهذا الجهاز بواقي مصد أسود اللون .   فقط13042
  

تم طرحه وتوفيره في واقي المصد المشفر األلوان الخاص بسلسلة              إف إي    يقصد بـ إن   150ي
  ).النظام القومي ألجهزة ومعدات الحرائق(إس 

  الكود  البيـــــــــــــــــــــــان العرض  الطول  الوزن

ورطل56 3.5"   17748  1081# إن إف واي إس – " 1.0فتحة دخول إن إس تى =  جالون دقيقة 24—10طرف إطالة  " 2

ورطل56 "3و5   17751   " 3/4 دخول جي إتش تى  فتحة–دقيقة /  جالون 24 – 10طرف إطالة   "2

ورطل56 "3و5   17749  1081# إن إف إي إس – " 1.0 فتحة دخول إن بي إس إتش -دقيقة  /  جالون 24 – 10طرف إطالة   "2

"3و5  ورطل80 "3و7   *18404   بواقي مصد" 3/4  فتحة دخول جي إتش تى -دقيقة  /  جالون 24 – 10طرف إطالة 

"3و5  ورطل80 "3و7   *17991   بواقي مصد مع تحديد سن اللولب" 3/4  بفتحة دخول -دقيقة  /  جالون 24 – 10الة طرف إط

"4و5 وورطل80 "3و7   18403   بواقي مصد" 1.0 بفتحة دخول إف إن إس تى -دقيقة  /  جالون 24 – 10طرف إطالة 

"4و5  ورطل92   17506   1082#  إن إف آي إس – بواقي مصدر " 1.5 فتحة دخول إف إن إس تىي –دقيقة /  جالون 60 – 20طرف إطالة   "3

"4و5  ورطل92 3"  
ة      ون  60 – 20طرف إطال يقة   /  جال ي إس إتش     -دق تحة دخول إف إن ب  إن إف آي – بواقي مصد  " 1.5 ف

  1082# إس 

17754  

  11171  " 1.5 أو 1.0تحة دخول دقيقة بواقي مصد بف/  جالون 60طرف إطالة باتفام بدون أسنان وإطالة وبعة جالونية    "3  "4  ورطل86

  "3  "4  ورطل88
ة وبعة جالونية               دون أسنان وإطال ام ب ة باتف دقيقة وبواقي مصد وفتحة دخول /  جالون 40 أو 20طرف إطال

   " 3/4جي إتش تي 

13042  

  "3  "4  ورطل88
ية                    ة جالون ة وبع دون أسنان وإطال ام ب ة باتف ون    40 أو   30طرف إطال فتحة دخول دقيقة بواقي مصد و  /  جال

  " 1.5 أو 1.0

13043  

  "3  "4  ورطل88
ية   صعة جالون ة وب دون أسنان إطال اتفالم ب ة ب ون 40 أو 30طرف إطال تحة /  جال صد وف ي م يقة ، وبواق دق

   " 1.5 أو 1.0دخول 

12600  

"4و7  ورطل92 2"  
نحاس، وبواقي مصدر وسعة جالونية               بة في ال اتفالم بأسنان مقول ة ب  ، 25 ، 20  ،15 ، 10 ، 5طرف إطال

   مع ضرورة تحديد السعة الجالونية " 1.0دقيقة ، فتحة دخول /  جالون 37 أو 32 ، 30

3182  

"3و7  رطل1و6 2"  
بة في النحاس ، وبواقي مصد وسعة جالونية                   اتفالم بأسنان مقول ة ب  37 أو 32 ، 30 ، 25 ، 20 ، 15 ،  10 ،   5طرف إطال

  .مع ضرورة تحديد السعة الجالونية  . " 1.5 أو 1.0دقيقة وفتحة دخول / جالون 

3181  

  
  
  

 أطراف إطالة
 سعة جالونية فردية ومزدوجة
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ية من سبيكة األلومونيوم في جو معالج حراريا                          روية بصورة أول صمامات الك ين وال صمامات ذات المدخل صمامات وال تم صنع ال ي
  .وذلك في سيارات اإلطفاء مع جعل لون التشطيب النهائي هو اللون األحمر أو األصفر

ونات الرئ     سبة للمك تم صنعها من اإلستانلس ستيل أو من النحاس المجلفن       وبالن سية األخري في وتتضمن بعض من الخصائص .  ي
روية مايلي           صمامات الك ذه ال سية له سمات الرئي ،  فاقد " اإلغالق"،  "  الفتح"عملية تجميع مقاومة للتجمد ، مؤشرات مرئية لـ :   وال

  .  أصغر في الحجماحتكاك مخفض يصل حتي ثالثة أضعاف خفة الوزن وتصميم

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  الكود  البيـــــــــــــــــــــــــــــان   العرض  الطول  الوزن 
          

ثوية        Tصمام     "2و7  "5  رطل1و02 تحة دخول ان  1.5 وفتحة خروج ذآرية     " 1.5 بف
   " 3/4 ذآري أو فتحة خروج جي إتش تى " 1.0 مع فرع "

17548  

ثوية  TRIPOKصمام   "7و5  "7و2  رطل4و68 ول أن تحة دخ تحات ) 3( × " 1.5 بف ف
   " 1.0 أو 105خروج ذآرية 

24789  

( × " 1.5 الثنائي بفتحة دخول أنثوية       BIPOKصمام     "6و5  "5و5  رطل1و02
  " 1.0فتحتي خروج ذآرية ) 2

16014  

رجوع        "6و5  "5و5  رطل6و54 اوم لل صمام مق رج ب ي المخ روي ثنائ مام آ ص
ثوية  تحة دخول ان رية ) 1( × " 1.5وبف تحة خروج ذآ ف

  ." 1.0فتحة خروج ذآرية ) 1( × " 1.5

3298  

يدي   "9و3  "12و5  رطل5و94 روي تقل ول  TRIPOKصمام آ تحة دخ ي بف  الثالث
ثوية  رية ) 2( × " 1.5أن ي دخول ذآ ) 1( × " 1.0فتحت

   " 1.5فتحة خروج ذآرية 

8377  

شعبتين ثنائي المخرج بفتحة دخول           "2و5  "5و5  رطل1و34 ) 2 / (" 1.5صمام ب
   " 1.0فتحتي خروج 

13756  

    في حالة طلب توفير تشكيالت أخري ، الرجاء اإلتصال بنا 

  

  صمامات
  مات ذات الشعبتني وصما& 

 PTFEطبقة صلبة من األلومونيوم املؤنود و 

BATFLAM 3181 
WITH MOLDED TEETH
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ساعدة     ولة الم وحدات المحم ريدة أو ال ولة الف رغاوي المحم وحدات لل وم ال تق
يفة الوزن وبصعة                  وية، خف نة وق ة متي زة ذات أطراف إطال ر أجه ريدة بتوفي الف

تة    ية ثاب تم صنع   . جالون ها من سبيكة األلومونيوم عالي الدرجة مع استخدام          وي
تجارية    ة ال ادة العالم ي    NITUFFTMم شطيب النهائ ي والت الء الخارج  للط

 ميكرون من األ بي تى إف أي المنقوع في أآسيد األلومونيوم        50وهو ما يوفر     
وامل     رغاوي أو الع ون ال ن تك ي م د األدن ي الح ول إل ك للوص ود وذل المؤن

ي الحد األدني من عمليات الصيانة ، ويتم أيضا تغطية                المساعدة ولل   وصول إل
رة وحدة اإلغالق القياسية عن طريق استخدام عملية الـ                 والتي  NITUFFآ

ر أعواما من العمل السلسل والسهل مع وجود الحد األدني من التأآل ومن                  توف
  .البلي

مولة الفريدة وتوفر هذه الوحدات الحمولة الفريدة للرغاوي أو الوحدات المح
راوح ما بين      دالت تدفق تت  100دقيقة في آل /  جالون 60 ـ  5المساعدة  مع

د  يها   "/ باون بلغ قياس ي ي ول الت تحات الدخ ي ف ربعة ف  و " 1.0 ، " 3/4 م
از معايرة غير محدودة ، إغالق             " 1.5 3و  % 1،  % 0.4 مع استخدام جه
تم توفيرهم في   والتي ي % وتدفق أو معاير فردية     % 2،  % 1أو إغالق    % 

  . النطاق الواسع والعريض لمعدل ومتوسط التفريغ واالستخراج
 

  الكود  البيــــــــــــــــــان
شابير    ي متكاملة مع جهاز المعايرة، أنبوب االلتقاط ،     POKب ي تأت  المساعدة والت

  ." 1.5  أو 1.0 وفتحة دخول لبشبورى " 3/4فتحة دخول إف جي إتش تى 
90040  

وفتحة %   لتر ومعايرة فردية   2المساعدة مع وحدة جل أو رغاوي         POKوحدة   
  " 1.5 أو " 1.0دخول 

18636  

 لتر بجهاز معايرة غير محدودة 4 المساعدة مع وحدة جل أو رغاوي       POKوحدة   
  ." 1.5 أو 1.0وفتحة دخول % 

90089  

 
  الكود  البيــــــــــــــــــان

دقيقة فتحة دخول /  جالون 20-10نية  سعة جالو  –بشابير منخفضة لسحب الهواء     
   " 1.5 أو 1.0

12669  

دقيقة فتحة دخول /  جالون 60-50 سعة جالونية   –بشابير منخفضة لسحب الهواء     
1.5 "   

9042  

دقيقة فتحة دخول   /  جالون   20-10 سعة جالونية    –بشابير متوسطة لسحب الهواء     
1.5 "   

13740  

دقيقة فتحة دخول   /  جالون   60-50الونية سعة ج  –بشابير متوسطة  لسحب الهواء      
1.5 "    

13737  

 
  الكود  البيــــــــــــــــــان

تقاط بقطر إم جي إتش تي             بوبة ال ، خفيفة الوزن مصنوعة من البالستيك      " 3/4أن
   جالون5مصممة للعمل مع دلو بسعة 

90057  

 
 (FIREBUSTER)  فاير باسرت

  بالماء والفوم المخلوط او الماء هو طلمبه يدويه ذاتية التحضير تستعمل 
  فقط لعمليات الحريق

  الكود  البيــــــــــــــــــان
  25038   لتر10/  جالون 2.5فاير باستر بتكامل مع وحدة ذات سعة جالونية 
  25039   لتر20/  جالون 2.5فاير باستر بتكامل مع وحدة ذات سعة جالونية 

  24304  عربة يدوية للفاير باستر 

  

  أجهزة الرغاوي واألجهزة املساعدة
 PTFEطبقة صلبة من األلومونيوم املؤنود و 
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  ز شد برميليجها
آود 

  األلومونيوم
آود 
  البالستك

  البيـــــــــــــــــــــــــان

   " 38/1.5ستورز دي إن     13092
  " 2.5 / 65ستورز دي إن   8305  13221
  " 100/4.0ستورز دي إن    8301  13223
   " 5.0 / 125ستورز دي إن      8959
  بدون صمام قفاز/  ب " 1.5جهاز أنثوي     25484
   " 1.5 جهاز أنثوي   8961  8956
  " 2.5 جهاز أنثوي   8962  8957
  " 4.0جهاز أنثوي   8963  8958

 

  

  زردية لربط شدات الصلب الفن علي اخلراطيم  مبقاسات 
   مم110 إيل 25من 

  البيـــــــــــــــــــــــــــان   الكود
  زردية يونيفرسال للشدادات والرابطات السلكية   13448

 

  

  من الصلب الفن للربط عليشدادة

   اخلراطيم مبقاسات 
   مم 110 إيل 25من 

  البيـــــــــــــــــــــــــــان   الكود
   مم25شدادة سلكية لخرطوم بمقاس    7550
   مم33.5شدادة سلكية لخرطوم بمقاس    7551
   مم45شدادة سلكية لخرطوم بمقاس    7552
   مم70شدادة سلكية لخرطوم بمقاس    7553
   مم110شدادة سلكية لخرطوم بمقاس    7554

 

  

  

تم اإلستخدام إلصالح حاالت الطوارئ لخراطيم الحريق في الحقل                  ي
ك من خالل إطباقه ولفه ببساطة علي فتحة التسريب            ال تتجاوز .  وذل

يتم صنعها بصورة أولية من سبيكة      .  مربعة   "/  باوند   150ضغط الـ    
  تأآلاأللومونيوم، مقاوم عالي لل

  تغليفات مقاومة للتسرب للخراطيم 
  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود
  " 1.5/  مم 45للخرطوم بمقاس   3399
   " 2.5/  مم 70للخرطوم بمقاس   3373
   " 4.0/  مم 110للخرطوم بمقاس   9831

  

  

  
 

 

 آماليات جهاز االطاله
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  بوصه مربعة/باوند 100دقيقة لكل /  جالون 350:   معدل التصريف

   بار7دقيقة لكل /  لتر 1320 :

   آجم5.7  - رطل 12.4:  الوزن 

  " 11.0اإلرتفاع  × " 8.0العرض  × " 22 ¾المقاس 

  5 52:  زاوية الدوران األفقي 

   5 52: الزاويه الرأسيه       

  .صمام آروي لوحدة اإلغالق الموجودة في فتحة الدخول

  مقبض حمل 

  أرجل طي مع أطراف إطالة آاربايد

   ألقصي حدحجم مدمج

  فتحة دخول بوصلة زوجية 

  حلقة تثبيت لألمان والسالمة 

  طالء نهائي من اإليبوآسي األحمر

  مصنوع بصورة أولية من األلومونيوم 

  يتم عرض المدفع هذا مع وصله تورنا دوماتيك

   .16 صفحة – تى 8397  بكود رقم 750 

  
  

   وهو مطويFROGGYجهاز 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكود  ـــــــــانالبيــــــــــ  الوزن 

  18332   " 1.5 وفتحة خروج " 2.5 بتجويف أملس ، فتحة وجودFROGGY جهاز   رطل13.15

  18336   " 2.5 بوصله تورنا دوماتيك وفتحة دخول FROGGYجهاز    رطل18.07

  18334   بتجويف أملس وفتحة دخول ستورزFROGGY جهاز   رطل15.21

  18338  اتيك وفتحة دخول ستورز  بوصله تورنادومFROGGYجهاز    رطل18.29

  يتوافر أيضا أشكال وصور أخري :  ملحوظة 

  مدفع حممول للهجوم السريع
FROGGY 
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   بار7@ د /  لتر 2000 –بوصه مربعة / باوند 100د لكل /  جالون 500معدل التصريف 

   آجم 12 – رطل 26.4:  الوزن 
  5 360آامل  :  المجال األفقي
   5 80: المجال الرأسي

وحدة اإل    ياري ل روي اخت مام آ ول     ص تحة الدخ ي ف ودة ف الق الموج غ
  مقبض حمل 

  أرجل طي من التيتانيوم مع أطراف إطالة من الكاربايد
  حجم مدمج ألقصي حد

  فتحة دخول بوصلة زوجية مراوحة
  حلقة تثبيت لألمان والسالمة 

  عداد قياس الضغط
  .دبوس جذب لإليقاف وذلك من أجل السالمة الرأسية

  رأسية مقبض إغالق للتحكم في الحرآة ال
  طالء نهائي من اللون األحمر اإليبوآسي
  مصنوع بصورة أولية من األلومونيوم 

  وصلة اطاله ,لم يتم تضمين 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  الكود  البيــــــــــــــــــــان  الوزن  اإلرتفاع  العرض  الطول

  12697   بقاعدة محمولة POKETمدفع   رطل21   " 21   " 9   " 26

  12900   بوحدة سلم ملحقة POKETمدفع   رطل 30  " 38  " 9  " 26

  POKET  12750 مدفعالوحدة الملحقة الهتزاز    رطل 28   " 21   " 9   " 32

  18818  65 بفالنشه دي إن POKETمدفع    رطل22  " 18  " 9   " 26

 

  ريعمدفع حممول للهجوم الس
POKET 
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 SNAKE مدفع
   –مربعة / "  باوند 100د لكل /  ج 250:  معدل التصريف 

   بار7د لكل / دقيقه لتر /لتر500
  5 360مجال آامل  :  المجال األفقي

  5 75 -  لـ  755: + المجال الرأسي
   " 14 × " 16حجم مدمج ألقصي حد 

  .مقبض إغالق للتحكم في الحرآة الرأسية 
  وحدة ترآيب للشحم 

  " 1.5مجري مائي 
  طالء خارجي نهائي من اللون األحمر اإليبوآسي

  مصنوع بصورة أولية من األلومونيوم
  " 2.5 أو " 1.5دخول بفالنشه فتحة 

    " 1.5فتحة خروج 
 

  الكود  البيــــــــــــــــــــــــــــان  الوزن

  10973   " 1.5 مع تحديد قياس قطر فتحة الدخول وفتحة خروج ذآرية SNAKEمدفع   رطل 82

 
 *PRIMATOR 3000  

صريف   دل الت ون 1000: مع ل /  جال د100د لك ربعة   / باون ه م ر  3700 -بوص / لت
  . بار7دقيقة لكل 

   درجة360مجال آامل : المجال األفقي
   5 70 - لـ  5 90: + المجال الرأسي

   " 29 × " 26حجم مدمج ألقصي حد 
  مقبض إغالق للتحكم في الحرآة الرأسية

  وحدة ترآيب للشحم
   مع رافدة مقاومة لإلضطراب واالهتزاز " 3.0مجري مائي 

ون ا ي من الل صورة طالء خارجي نهائ ر اإليبوآسي مصنوع ب ألحم
تآآل ،        اوم لل راريا والمق الج ح ود المع يوم المؤن ن األلومون ية م أول

  .للبيئة البحرية والرغاوي
  ." 2.5 وفتحة خروج " 2.5فالنشه أو فتحة دخول 

  
  الكود  البيــــــــــــــــــــــــــــان  الوزن

  1507   " 2.5ج زآرية  بفتحة دخول مشققة وفتحة خروprimatorمدفع    رطل19

 
 AZIMUTOR 3000مدفع * 

دل التصريف    ون    1000: مع ل    /  جال  –بوصه مربعة   / باوند   100د لك
  . بار7دقيقة لكل /  لتر 3700

  5 360مجال آامل :  المجال األفقي 
  5 15 -  لـ 5 90:  المجال الرأسي

  5 14 × 5 28حجم مدمج ألقصي حد 

ي رآة الرأس ي الح تحكم ف ي لل ع دبوس جذب مقبض عجل از م ة للجه
  .للسالمة واألمان 

  وحدة ترآيب للشحم 
   مع رافدة مقاومة لإلضطراب واألهتزاز" 3.0مجري مائي 

  .طالء خارجي نهائي من اللون األحمر اإليبوآسي
راريا   الج ح ود المع يوم المؤن ن األلومون ية م صورة أول صنوع ب م

  .والمقاومة للتآآل، البيئة البحرية والرغاوي
   " 2.5 ، فتحة خروج " 2.5النشه أو فتحدة دخول بف
  

  الكود  البيـــــــان  الوزن

    13605   " 2.5 بفتحة دخول فالنشه وفتحة خروج ذآرية AZIMUTORمدفع   رطل44

 مدافع ثابته على فالنشه
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  SNAKE LOFTY مدفع
دل التصريف      لتر  7500 –بوصه مربعة   /  باوند   100د لكل   /  جالون   2000مع

   بار7د لكل / 
  5 180 - لـ 5 180:   + فقيالمجال األ

   5 90 - لـ 5 90: + المجال الرأسي
   " 25 × " 129حجم مدمج ألقصي حد 

  .مقابض عجل للتحكم في الحرآة الرأسية وفي الحرآة األفقية 
  وحدة ترآيب للشحم 

   برافد ، مقاومة لإلضطراب واإلهتزاز" 3.5مجري مائي 
  يطالء خارجي نهائي من اللون األحمر اإليبوآس

ناخ         تآآل، الم اوم لل راريا والمق الج ح ود المع يوم المؤن ن األلومون صنوع م م
  . " 3.5 وفتحة خروج " 4.0البحري والرغاوي  بقالووظ أو فتحة دخول 

 
  الكود  البيــــــــــــــــــان  الوزن

  18340   " 3.5 بفتحة دخول فالنشه وفتحة خروج ذآرية SNAKE LOFTYمدفع    رطل81.57

 
  5000موديل مدفع * 

دل التصريف    ل    /  ج   1350: مع د  100د لك د /  لتر   5000 -بوصه مربعة     / باون
  . بار7لكل 

   درجة360مجال آامل : المجال األفقي
    صفر-   5 75: + المجال الرأسي

   " 15 × " 28حجم مدمج ألقصي حد 
سالمة       ذب لل وس ج ود دب ع وج ية م رآة الرأس ي الح تحكم ف الق لل بض إغ مق

  .واألمان
  دة ترآيب وجهاز معايرة للشحموح

   مع رافدة مقاومة لإلضطراب واالهتزاز " 3.5مجري مائي  
ون األحمر اإليبوآسي مصنوع بصورة أولية من                     طالء خارجي نهائي من الل
رية    ئة البح تآآل ، للبي اوم لل راريا والمق الج ح ود المع يوم المؤن األلومون

  .والرغاوي
  ." 4.0فتحة دخول فالنشه وفتحة خروج 

  
 
 

  الكود  البيــــــــــــــــــــــــــــــــان  الوزن 

  1361011  ." 4.0مدفع بفتحة دخول فالنشه وفتحة خروج ذآرية    رطل59.52

 
  
  
  

  الكود  البيـــــــــــــــان
رددى مصنوع من البرونز واإلستانلس ستيل والذى يمكن تعديله وضغطه                 از ت جه

  ورة تحديد ووصف الفالنشات درجة مع ضر360 درجة و 20مابين 
0460  

ون األحمر               ية بالل صورة نهائ ي ب والذ ومطل محبس مطافئ مرآب مصنوع من الف
  اإليبوآسي بنضد ترآيب مع ضرورة تحديد ووصف الفالنشات

8925  

ي بصورة نهائية باللون األحمر اإليبوآسي             والذ ومطل حامل ثالثي مصنوع من الف
  .النشاتبدون صمامات مع ضرورة تحديد الف

9527  

ي بصورة نهائية باللون األحمر اإليبوآسي             والذ ومطل حامل ثالثي مصنوع من الف
  .بصمامات مع ضرورة تحديد الفالنشات

9533  

سكون   بوب تلي نظار(أن ي ) م ول  " 20آهربائ تحة دخ رورة  " 3.0 بف ع ض  م
  . تحديدفالنشه وحدة الدخول

21151  

  

 مدافع ثابته بفالنشه وملحقات
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   PRIMATOR 30000مدفع 
دل ال   ون  1000: تدفق مع ل  /  جال يقة لك د  100دق ربعة  /  باون ة م بوص

   بار7دقيقة لكل /  لتر 3700
   درجة 360مجال آامل :   المجال األفقي
   5 70- لـ 5 90: + المجال الرأسي

   -عدد خمس أرجل تقوية ودعم ال يمكن طيها وإزالتها لـ  
  مقبض إغالق للتحكم فى الحرآة الرأسية 

  وحدة ترآيب شحم 
   بوصة براقدة مقاومة لإلضطراب واالهتزاز 3.00جرى مائى م

  طالء تشطيب نهائى خارجى من اللون األحمر اإليبوآسى 
رارياًً   الج ح ود المع يوم المؤن ن األلومون ية م صورة أول صنوع ب م

  والمقاوم للتآآل المناخ البحرى والرغاوى 
   بوصة 2.5 بوصة وفتحة خروج 4.00 بوصة أو 2.5فتحة دخول 

  الكود  البيــــــــــــــــــان  وزنال

  1510   " 3.5وفتحة خروج ذآرية  "  4.00 أو 2.5 بفتحة دخول PRIMATORمدفع    رطل34

  
   AZIMUTOR3000  جهاز

دل التصريف      ون   1000: مع ل  /  جال  -بوصه مربعة  / باوند100د لك
  . بار7دقيقة لكل /  لتر 3700

    درجة360مجال آامل : المجال األفقي
  .   درجة15 - درجة لـ 90:  + المجال الرأسي 

  .مقبض أو عجلة للتحكم في الحرآة الرأسية 
  مقبض إغالق للتحكم فى الحرآة الرأسية 

  وحدة ترآيب شحم 
   بوصة براقدة مقاومة لإلضطراب واالهتزاز 3.00مجرى مائى 

  طالء تشطيب نهائى خارجى من اللون األحمر اإليبوآسى 
ي صورة أول صنوع ب رارياًً م الج ح ود المع يوم المؤن ن األلومون ة م

  والمقاوم للتآآل المناخ البحرى والرغاوى 
   بوصة 2.5 بوصة وفتحة خروج 4.00 بوصة أو 2.5فتحة دخول 

  الكود  البيــــــــــــــــــان  الوزن

  13607   " 3.5وفتحة خروج ذآرية  "  4.00 أو 2.5 بفتحة دخول AZIMUTORمدفع    رطل47
  

  MINOTOR  5000 جهاز
دل التصريف      ون   1350: مع ل  /  جال  -بوصه مربعة  / باوند100د لك

  . بار7دقيقة لكل /  لتر 5000
    درجة360مجال آامل  : المجال األفقي

  .   درجة15 - درجة لـ 75:  + المجال الرأسي 
   بوصة 28 × 28حجم مدمج ألقصى حد 

تحكم في الحرآة الرأسية مع وج                ة لل ود دبوس جذب   مقبض أو عجل
  للسالمة واألمان 

  وحدة ترآيب وجهاز معايرة للشحم 
   بوصة براقدة مقاومة لإلضطراب واالهتزاز 3.5مجرى مائى 

   ال يمكن طيها –عدد خمسة أرجل دعم وتقوية 
  طالء تشطيب نهائى خارجى من اللون األحمر اإليبوآسى 

  مصنوع بصورة أولية من األلومونيوم 
   بوصة4.00 بوصة وفتحة خروج 4.00 أو  بوصة2.5فتحة دخول 

  
  الكود  البيــــــــــــــــــان  الوزن

  13611   " 4وفتحة خروج ذآرية " 2و5 بفتحة دخول مدفع  رطل60
 

 مدافع على قاعدة متحرآة 
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   ANTENOR 30000 مدفع
صريف  دل الت ل / ج 1250مع د 100د لك ربعة "/  باون ه م  –بوص

   بار7دقيقة لكل /  لتر 3000
   5 90  - لـ 5 90:   + المجال األفقي
   5 0 لـ 5 90: + المجال الرأسي

   -عدد خمس أرجل تقوية ودعم ليمكن طيها وإزالتها لـ  
  " 34 × " 29حجم مدمج ألقصي حد 

  قاعده يمكن توصيلها لترآيب علي شاحنة 
  مقبض إغالق للتحكم في الحرآة الرأسية 

  وحدة ترآيب للشحم 
  هتزاز مقاومة لإلضطراب واإل" 3.0مجري مائي 

  طالء تشطيب نهائي  من اللون األحمر اإليبوآسي
راريا   الج ح ود المع يوم المؤن ن األلومون ية م صورة أول صنوع ب م

ول       تحة دخ رغاوي  بف ري وال ناخ البح تآآل، الم اوم لل  " 2.5والمق
   ." 2.5وفتحة خروج 

  الكود  البيـــــــــــــــان 

  9362  " 2.5ج ذآرية  وفتحة خرو" 2.5فتحة دخول PRIMATOR 3000عمدف

 PRIMATOR 3000 – AZIMUTOR 3000 جهازي
  بوحدة السلم المرفقة

دل التصريف      ون   1000: مع ل  /  جال  -بوصه مربعة  / باوند100د لك
  . بار7دقيقة لكل /  لتر 3700

    درجة360مجال آامل  : المجال األفقي
 درجة ،  70 - درجة    90+  هو    primator 3000:المجال الرأسي     

azmutor درجة15 - درجة لـ 90+  هو   .  
  .مقبض أو عجلة للتحكم في الحرآة الرأسية 

  وحدة ترآيب للشحم
  .آتيفة ترآيب السلم والتي يمكن تعديلها وضبطها

   برافدة مقاومة لإلضطراب واالهتزاز " 3.0مجري مائي  
سي        ر اإليبوآ ون األحم ن الل ي م ي نهائ شطيب خارج الء ت   ط

ي صورة أول صنوع ب راريا م الج ح ود المع يوم المؤن ن األلومون ة م
  .والمقاوم للتآآل ، للبيئة البحرية والرغاوي

  ." 2.5 وفتحة خروج " 4.0 أو " 2.5فتحة دخول 

  الكود  البيـــــــــــــــان

  15919   " 2و5 وفتحة خروج " 4 أو 2.5 بفتحة دخول PRIMATORمدفع 

  13608  " 2و5ة خروج  وفتح" 4 أو 2.5 بفتحة دخول AZIMUTORمدفع 

 
  
  
  
  
  
  
  

  الكود  البيـــــان 

  1591  "3خطاف سلمي مصنوع من اإلستانليس ستيل لخرطوم يبلغ قطره حتي  

  
  

 مدافع بفالنشه وبوحدة سلم ملحقة
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  LMP80 جهاز

دل التصريف      ون    1300مع ل    /  جال  باوندبوصه مربعة    100د لك
       بار7دقيقة لكل /  لتر 5000 –

   درجة 354:   المجال األفقي
 قفل سالمة وأمان    – درجة   60 - درجة لـ    85 + :المجال الرأسي 
  مبيت في الجهاز

  " 16× وصة 22حجم مدمج ألقصي حد 
  في الجهاز 

   رطل17: الوزن 
  مقابض بعجل لمراقبة وللتحكم في اإلنتقال الرأسي 

  وحدة ترآيب للشحم 
  طالء تشطيب نهائي  من اللون األحمر اإليبوآسي

يوم          ية من األلومون  المؤنود المعالج حراريا    مصنوع بصورة أول
  والمقاوم للتآآل، المناخ البحري والرغاوي  

  .قاعدة أرضية قوية ومتينة قابلة للطي ويمكن إزالتها
ية    زويدها بميكانيك ع ت يدة م ة للطي بع يوم قابل ن التيتان ل م أرج

  .إغالق
  .مقبض حمل الجهد لتخفيف عملية النقل
  . مربعة"/ اوند ب6صمام النزيف الداخلي األوتوماتيكي في 

   قدم295/  متر 90:  معدل الوصول األفقي
   رطل 30.3/  آجم 13.4: الوزن مع  التيار الرئيسي

اط           ن المط ة م ي حماي ع واق از م ي الجه يت ف غط مب يار ض مع
  والكثير من المواصفات األخري

  LMP 80تجميع االمدفع * 
 

  البيــــــــــــان       الكود
  قطعلوي فLMP80المدفع   8290
ع     8288 تحة خروج    LMP80االمدف وي بف يوم التي      " 2.5 عل ولة بأرجل من التيتان  ، قاعدة محم

  ." 2.5 × 2يمكن طيها بعيدا بوصلة متراوحة أنثوية بقالووظ وبفتحة دخول 
ع   8289 روج LMP80المدف تحة خ وي بف ي  " 2.5عل يوم الت ن التيتان ل م ولة بأرج دة محم  ، قاع

  ." 4 × 2 أنثوية بقالووظ وفتحة دخول قالووظ أو ستورز يمكن طيها بوصلة متراوحة
ع   8287 روج LMP80المدف تحة خ وي بف ي  " 2.5عل يوم الت ن التيتان ل م ولة بأرج دة محم  ، قاع

  " 4.0× 1يمكن طيها بوصلة متراوحة أنثوية بقالووظ وبفتحة دخول قالووظ أو ستورز 
محمولة بأرجل من التيتانيوم التي يمكن    ، قاعدة   " 2.5علوي بفتحة خروج    LMP80المدفع    8294

   " 5خ1طيها بوصلة متراوحة أنثوية بقالووظ وبفتحة دخول قالووظ أو ستورز 
  يتم توفير وطرح أشكال أخري:  ملحوظة

  
 :المدفع والممزوجة بمجموعة اإلنقاذ والحماية* 

  الكود  البيـــــــــــــان 
لوي، قاعدة وطرف عLMP80االمدفع تتضمن مجموعة المزج والخلط 
  إطالة ثابت ومشكل للتيار والتدفق

LMP 1-80  

زج   وعة الم ضمن مجم ع تت شبورى  LMP80االمدف دة وب وي ، قاع عل
  )التيار الرئيسي(ماستر ستريم 

LMP 2-80  

ع   تتضمن مجموعة المزج        وي، قاعدة، طرف إطالة     LMP80االمدف عل
  .ثابت، مشكل تيار وبشبورى ماستر ستريم

LMP 3-80  

ع   ن مجموعة المزج      تتضم  وي، قاعدة، طرف إطالة     LMP80االمدف عل
  ).تليسكوب(ثابت، مشكل تيار، بشبورى ماستر ستريم وأنبوبة منظار 

  LMP 4-80 إ

تحديد أسنان قالووظ فتحة الدخول ومقاسها وذلك     :ملحوظة  يام ب رجاء الق   ال
تم        ندما ي تريم ع تر س بورى ماس وديل باش ولة ولم دة المحم للقاع

 مع ضرورة اإلشارة لقسم آماليات وحدة تفريغ المدفع            استخدامها 
  والخيارات األخري

  
  
  
  

 LMP80 مدفع
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  الكود  البيـــــــــان 

  14230  5 60 لـ 5مجموعة وحدة تردديه ملحقه بمتوسط تردد يتراوح من صفر 

  11088  ." 3.0 – فتحة دخول إف إن بي تي – " 12أنبوبة تليسكوبية 

  10983  ." 3.0 – فتحة دخول إف إن بي تي – " 18ة تليسكوبية أنبوب

رآيب للشاحنة بـ        دة ت بدون فتحة دخول إف إن بي /  بــ 8291بدون فالنشه أو / وح

  " 3.0تى 
8291  

  20803  آتيفة تخزين بشريط

  21151  ." 3.0 – فتحة دخول إف إن بي تي – "20أنبوبة تليسكوبية  

 LMP 80 املدفع
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  LMP100المدفع 
  

د   8000 –بوصه مربعة /  باوند 100د لكل /  ج2000: ل التصريف    مع
  . بار 7دقيقة لكل /لتر

  5 354:  المجال األفقي 
ال الرأسي  ـ 5 85: + المج ي 5 60 - ل يت ف ان مب ل سالمة وأم ع قف   م

  .الجهاز
  .مقابض عجل للتحكم في الحرآة الرأسية واألفقية

  688 × 1075 × 794: األبعاد 
  حموحدة ترآيب للش

   بروافد مقاومة لإلضطراب" 2.0مجري مائي 
  طالء تشطيب نهائي من اللون األحمر اإليبوآسي

راريا         الج ح ود المع يوم المؤن ن األلومون ية م صورة أول صنوع ب م
  والمقاوم للتآآل ، للبيئة البحرية والرغاوي

  .قاعدة أرضية قوية ومتينة يمكن طيها ويمكن إزالتها
  .طيها بعيدًا مع ميكانيكة اغالقأرجل من التيتانيوم يمكن 

  .مقياس ضغط مبيت في الجهاز مع واقي مطاطي للحماية
  . والكثير من المميزات األخري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  الكود  البيـــــــــــــــان  الوزن

ية          رطل105.6 عة جالون ولة وس دة محم بورى وقاع تكامل بباش ل م ع آام  2000مدف

   " 4.00دقيقة وفتحة دخول / جالون 

22216  

ية          رطل110.0 عة جالون ولة وس دة محم بورى وقاع تكامل بباش ل م ع آام  2000مدف

   " 2.5 × 2دقيقة وفتحات دخول / جالون 

22214  

  22217   "/  جالون 2000مدفع علوي فقط متكامل بباشبورى وبسعة جالونية    بطل50.6

  22205  .  دقيقة LMP100– 20 " / 500وصلة تمديد المدفع    رطل6.1

  

 LMP100 املدفع
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   MERCATOR3000 مدفع
صريف   دل الت ون 1000مع ل  /  جال يقة لك د 100دق ربعة "/  باون  – م

   بار7دقيقة لكل /  لتر 3000
   5 360مجال آامل :   المجال األفقي
   درجة 60- درجة لـ 80: + المجال الرأسي

  مقبض إغالق للتحكم في الحرآة الرأسية والحرآة األفقية 
  قة للشحم وحدة ترآيب ملح

   مع رافدة مقاومة لإلضطراب واالهتزاز" 3مجري مائي 
تيل       تانلس س ن اإلس ية م صورة أول صنوع ب  إي آي إس آي 8 – 10م

رية 316 ئة البح تآآل ، البي اوم لل ين مق وي ومت يكل ق ية وه  إل بن
  والرغاوي

   " 2.5فالنشه أو فتحة دخول وخروج 
 

  الكود  البيــــــــــــان 
  3487   ." 2.5 وفتحة خروج " 2.5 أو فتحة دخول MERCATORمدفع 
ع  ول      MERCATORمدف تحة دخ شه أو ف ساء بفالن ف مل بوبة تجوي  " 2.5 وأن

   " 2.5وفتحة خروج 
9771  

  GERATOR9000 مدفع
صريف   دل الت ون 3000مع ل  /  جال يقة لك د 100دق ربعة "/  باون  – م

   بار7دقيقة لكل /  لتر 9000
   5 360مل مجال آا:   المجال األفقي
   درجة 80 - درجة لـ 80: + المجال الرأسي

  مقبض إغالق للتحكم في الحرآة الرأسية والحرآة األفقية 
  وحدة ترآيب ملحقة للشحم 

   مع رافدة مقاومة لإلضطراب واالهتزاز" 4مجري مائي 
   متر 100 – قدم 328أقصي معدل وصول أفقي يصل إلي 

ت      تانلس س ن اإلس ية م صورة أول صنوع ب  إي آي إس آي 8 – 10يل م
   إل هيكل قوي ومتين مقاوم للتآآل ، البيئة البحرية والرغاوي316

   " 4.0فتحة دخول فالنشه أو فتحة خروج 
  

  الكود  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
  12586  رغاوي /  المتكامل بأنبوبة مياه GERATORمدفع 

  GERATOR3000مدفع   �
صريف   دل الت ون 1000مع ل  /  جال يقة لك د 100دق ربعة "/  باون  – م

   بار7دقيقة لكل /  لتر 3000
   5 360مجال آامل :   المجال األفقي
   درجة 80 - درجة لـ 80: + المجال الرأسي

  مقبض إغالق للتحكم في الحرآة الرأسية والحرآة األفقية 
  وحدة ترآيب ملحقة للشحم 

   برافدة مقاومة لإلضطراب " 3مجري مائي 
   متر 100 – قدم 328أقصي معدل وصول أفقي يصل إلي 

تيل       تانلس س ن اإلس ية م صورة أول صنوع ب  إي آي إس آي 8 – 10م
   إل هيكل قوي ومتين مقاوم للتآآل ، البيئة البحرية والرغاوي316

   " 4.0فتحة دخول فالنشه أو فتحة خروج 
 

الكو  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ـ  GERATOR عمدف ية ب تريم األوتوماتيك تر س ع باشبورى ماس تكامل م ذى ي /  ال
  .بدون نظام التفريغ الذاتي

390  

 

 

 

  مدافع مصنوعة من
 اإلستانلس ستيل
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   المتحركDN80جهاز 
دل التصريف حتي        ل    /   ج    750مع د    100د لك  2000 –بوصه مربعة   /  باون
   بار7دقيقة لكل / لتر 

   5 360مجال آامل :   المجال األفقي
   درجة 60 -درجة لـ  80: + المجال الرأسي

  مقبض إغالق للتحكم في الحرآة الرأسية وفي الحرآة األفقية 
  وحدة ترآيب ملحقة للشحم 

   برافدة مقاومة لإلضطراب واالهتزاز" 3مجري مائي 
ية من اإلستانلس ستيل             316L إي آي إس آي 8 – 10مصنوع بصورة أول

  اويهيكل قوي ومتين مقاوم للتآآل ، البيئة البحرية والرغ
   " 2.5فالنشه أو فتحة دخول وخروج 

  
 

  البيـــــــــــــــــان   الكود
  دقيقه/جالون500 بسعة جالونية –مدفع بأنبوبة رغاوي ذاتية التفريغ مع وجود فكوك تشتيت ونشر   20339

  دقيقة /  جالون 500 سعة جالونية –مدفع بأنبوبة رغاوي ذاتية التفريغ   20340

  .دقيقة /  جلون 500 بسعة جالونية – مياه وفكوك شتيت مدفع بأنبوبة  20341

  دقيقة/  جالون 500 سعة جالونية –مدفع بأنبوبة مياه   20342

  دقيقة /  جلون 750 – 500 – 250مدفع باشبورى يمكن اختيارها وبسعة جالونية   20343

  قاعدة مدفع فقط   20344

  

  –مدافع مثبتة علي قاعدة محمولة 
 مصنوعة من اإلستانلس ستيل
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   بفالنشهDN80مدفع 
 2000 –بوصه مربعة   /  باوند   100د لكل   /  جالون    750معدل التصريف حتي    
   بار7دقيقة لكل / لتر 

   5 360مجال آامل :   المجال األفقي
   5 60 - لـ 5 80: + المجال الرأسي

  مقبض إغالق للتحكم في الحرآة الرأسية و الحرآة األفقية 
  وحدة ترآيب ملحقة للشحم 

   برافدة مقاومة لإلضطراب " 3مجري مائي 
صنوع  تيل  م تانلس س ن اإلس ية م صورة أول  إل 316 إي آي إس آي 8 – 10ب

  هيكل قوي ومتين مقاوم للتآآل ، البيئة البحرية والرغاوي
   " 2.5فالنشه أو فتحة دخول   وفتحة خروج  

  
 

  البيـــــــــــــــان   الكود
  دقيقة /  جالون 500مدفع بأنبوبة رغاوي ذاتية التفريغ مع وجود فكوك تشتيت و بسعة جالونية   20345

  دقيقة/  جالون 500  سعة جالونية -مدفع بأنبوبة رغاوي ذاتية التفريغ   20346

  .دقيقة /  جلون 500 بسعة جالونية -مدفع بأنبوبة مياه وفكوك شتيت   20347

  دقيقة/  جالون 500 – سعة جالونية –مدفع بأنبوبة مياه   20348

  دقيقة /  جلون 750 – 500 – 250 وبسعة جالونية مدفع بباشبورى  يمكن اختيارها  20349

  قاعدة مدفع فقط   20350

 

  مدافع بفالنشه
 مصنوعة من اإلستانلس ستيل
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 مدافع مثبتة علي مقطورة متحرآة

 
  

   علي مقطورة ANTENOR 3000مدفع
دل صريف مع ون 1250  الت ل /  جال يقة لك د 100دق ربعة "/  باون ر 3000 – م /  لت

   بار7دقيقة لكل 
   5 90-  لــ 5 90:   + المجال األفقي
  ر  لــ صف5 90: + المجال الرأسي

  .عدد أربع أرجل تثبيت للدعم والتقوية والتي يمكن طيها وإزالتها
   حاملي خرطوم مع وجود مكان لتخزينهم على المدفع يمكن إزالته  2عدد 

  مقبض إغالق للتحكم في الحرآة الرأسية 
  وحدة ترآيب ملحقة للشحم 

   مع رافدة مقاومة لإلضطراب " 3مجري مائي 
   األحمر اإليبوآسيطالء تشطيب نهائي من اللون

تآآل          اوم لل راريا والمق الج ح ود المع يوم المؤن ن األلومون ية م صورة أول صنوع ب م
  والبيئة البحرية والرغاوي 

   " 2.5 وفتحة خروج " 2.5فتحة دخول بالآور 
  الكود  البيـــــــان 

ع  تحة دخول      ANTENORمدف تحة خروج ذآرية       " 2.5 بف  مع جزء واحد للخرطوم " 2.5 وف
  . طورةوالمق

9796  

  علي مقطورةمدفع
  مدفع مع خزان محمول للرغاوي 

   بار7دقيقة لكل /  لتر 3000 – مربعة "/  باوند 100دقيقة لكل /  جالون 1250معدل التصريف 
   5 90-  5 90:   + المجال األفقي
   لــ صفر 5 90: + المجال الرأسي

  عدد أربع أرجل تثبيت للدعم والتقوية 
  آابينة تخزين

  بض إغالق للتحكم في الحرآة الرأسية مق
  وحدة ترآيب ملحقة للشحم 

   مع رافدة مقاومة لإلضطراب " 3مجري مائي 
  طالء تشطيب نهائي من اللون األحمر اإليبوآسي

  مصنوع بصورة أولية من األلومونيوم المؤنود المعالج حراريا والمقاوم للتآآل والبيئة البحرية والرغاوي 
  بدون مكابح ومصدات/  بـ X 13 135و مزدوجة على شاسيه محاور فردية أ

  تعليق للمهام الشاقة 
  محاور تلسكوبيه للتثبيت
  .  خزان من البولي ثيلين 

   
  الكود  البيــــــــان 

  7953   لتر500/  جالون 135مدفع بخزان علي مقطورة بسعة 

  8107  . لتر 1500/  جالون 400مدفع بخزان علي مقطورة بسعة  

  

 

 

 

 

  

ر مقطورات مصنوعة بشكل محدد الرجاء اإلتصال       تم توفي ي
  .بنا عندما توجد لديكم احتياجات خاصة
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     " SNAKE STUMPY 1.5مدفع 

دل التصريف    ون  350 – 50مع ل  /   جال يقة لك د  100دق ربعة "/  باون  – م
  . بار7دقيقة لكل /  لتر 1300 – 180

   5 340:  المجال األفقي
  5 90 - لــ  5 90: + يالمجال الرأس

   آجم13 – رطل 28.6:  الوزن 
   " 18.00 × " 8.00 × " 11.0حجم مدمج ألقصي حد 

ـ           صمام ومضبط سائد للتحكم        24 صمام أو     12محرك مأمون اإلستعمال ب
  اليدوي

  مسامير إيقاف آمنة يممكن تعديل ضبطها األفقي والرأسي 
  وحدة ترآيب ملحقة للتشحيم

  .رافدة مقاومة لإلضطراب ب" 1.5مجري مائي 
 وترس من  316مصنوع بصورة أولية من األستانلس ستيل إيه آي إس آي           

  .البرونز 
   " 1.5 وفتحة خروج " 1.5فالنشه أو فتحة دخول 

  الكود  البيـــــــــــــــــــــــــــان 
ع   م       " SNAKE STUMPY 1.5مدف تكامل مع باشبورى ضباب وتحك ذي ي  ال

  )ذراع القيادة(
9796  

  

  

 

   STUMPY 2.5 "  SNAKE STUمدفع  �
دل التصريف      بوصه /  باوند   100د لكل   /  جالون   1000 – 350مع

  . بار7دقيقة لكل /  لتر 3000 – 1300 –مربعة 
   5 340:  المجال األفقي
  5 90 -  5 90: + المجال الرأسي

   آجم26 – رطل 57.2:  الوزن 
   ”18.00 × " 8.00 × " 11.0حجم مدمج ألقصي حد 

ـ           صمام ومضبط سائد   24 صمام أو     12محرك مأمون اإلستعمال ب
  للتحكم اليدوي

  مسامير إيقاف آمنة يممكن تعديل ضبطها األفقي والرأسي 
  وحدة ترآيب ملحقة للتشحيم

  . برافدة مقاومة لإلضطراب" 1.5مجري مائي 
ه آي إس آي   ية من األستانلس ستيل إي  316مصنوع بصورة أول

  .ز وترس من البرون
  هيكل قوي ومتين مقاوم للتآآل ، والبيئة البحرية والرغاوي

  " 1.5 وفتحة خروج " 1.5فالنشه أو فتحة دخول 

  .يتم توفير مقطورات مصنوعة بشكل محدد الرجاء اإلتصال بنا عندما توجد لديكم احتياجات خاصة

  الكود  البيــــــــــــان 
ع   تكامل مع   " SNAKE STUMPY 2.5مدف ذي ي باشبورى ضباب وتحكم  وال

  )ذراع القيادة(بـ 
17761  

  
  

  SNAKE STUMPY &LOFTY مدافع
 بوحدات حتكم عن بعد
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  SNAKE LOFTY مدفع

بوصة مربعة   /  باوند 100دقيقة لكل   /   جالون    2000 - 1000معدل التصريف   
  . بار7دقيقة لكل /  لتر 7500 - 3000

  5 180-  لـ5 180:  المجال األفقي
  5 90 - ل 5 90: + المجال الرأسي

ـ     تعمال ب ون اإلس رك مأم مام أو 12مح تحكم    24 ص ائد ال ضبط س مام وم  ص
  .اليدوي

  وحدة ترآيب ملحقة للتشحيم
  . بوصة برافدة مقاومة لإلضطراب4.0مجري مائي 

  طالء تشطيب نهائي من اللون اإليبوآسي األحمر
اوم    .  راريا والمق الج ح ود المع يوم المؤن ن األلومون ية م صورة أول صنوع ب م

  للتآآل والبيئة البحرية والرغاوي 
   ". 3.5وخروج  "  4.0.فالنشه أو فتحة دخول

 
  الكود  بيــــــــــــــــان ال

SNAKE LOFTY  ذى يتكامل مع باشبورى ضباب وتحكم بذراع  وال
  18340  .التحكم

  
  SNAKE LOFTY9500مدفع

صريف  دل الت ل /    ج 2500مع د 100د لك ربعة /  باون ة م  –بوص
  . بار7دقيقة لكل /  لتر 9500

  5 340:  المجال األفقي
  5 90 + -  5صفر : المجال الرأسي

   آجم223 – رطل 490:  لوزن ا
ـ   تعمال ب ون اإلس ور مأم ائد 24 صمام أو 12موت ضبط س  صمام وم

  .التحكم اليدوي
  وحدة ترآيب ملحقة للتشحيم

  . بوصة برافدة مقاومة لإلضطراب4.0مجري مائي 
بوبة رغاوي      ياه مصنوعة من اإلستانلس ستيل إيه آي إس آي           / أن م

316   
تا    ن اإلس ية م صورة أول صنوع ب ه آي إس آي   م تيل إي  316نلس س

  .وترس من البرونز 
  . هيكل قوي ومتين مقاوم للتآآل ، البيئة البحرية والرغاوي

    فتحة دخول فالنشه وفتحة خروج فالنشه
  الكود  البيـــــــــــان 

 SNAKE LOFTY9500 ذى يتكامل مع أنبوبة مياه رغاوي وتحكم / وال
  . بذراع التحكم

18326  

 SNAKE LOFTY 15000        
دل االتصريف      ون      4000مع ل    /    جال د    100د لك بوصة مربعة  /  باون

  . بار7دقيقة لكل /  لتر 9500 –
  5 340:  المجال األفقي
  5 90+   لـ 5صفر : المجال الرأسي

  . آجم257 - رطل  565:  الوزن 
   صمام ومضبط سائد للتحكم اليدوي 24موتور مأمون اإلستعمال بـ 

  لتشحيموحدة ترآيب ملحقة ل
  . بوصة برافدة مقاومة لإلضطراب6.0مجري مائي 
بوبة مياه     رغاوي أو أنبوبة ذاتية الخلط  مصنوعة من اإلستانلس         / أن

   316ستيل إيه آي إس آي 
ه آي إس آي      تيل إي تانلس س ن اإلس ية م صورة أول صنوع ب  316 م

  .وترس من البرونز 
  . رغاويهيكل قوي ومتين مقاوم للتآآل ، البيئة البحرية وال

   فتحة دخول فالنشه وفتحة خروج فالنشه 
  الكود  البيــــــــــــان 

SNAKE LOFTY15000  ياه بوبة م ع أن تكامل م ذى ي اوي أو /  وال رغ
  .أنبوبة ذاتية الخلط  تحكم بذراع تحكم

18327  

  
  
 

SNAKE LOFTY  
 مدفع موجه من على بعد
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  DN65مدافع مصنوعه من الربونز 

دل  صريفمع ي  :  الت ل /  ج1000حت د 100د لك ة/  باون ربعة بوص  – م
  . بار 7دقيقة لكل / لتر3000

  5 360مجال آامل : المجال األفقي 
    5 80 - ل 5 80: + المجال الرأسي 

  مقبض إغالق رأسي وأفقي في المدفع واليدوي
  وحدة ترآيب ملحقة للتشحيم

   بوصة برافدة مقاومة لإلضطراب2.5مجري مائي 
ز واإلستانلس ستييل                ية من البرون  إيه آي إس    8 - 10مصنوع بصورة أول

   إل 316آي 
  هيكل قوي ومتين مقاوم للتآآل والبيئة البحرية والرغاوي 

   بوصة 2.5فتحة دخول فالنشه وفتحة خروج 
  يتم توفيره وطرح بثالثة أجهزة تحكم مختلفة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  البيــــــــــــــــــــــــــان 
تكامل مع نظام تحكم آهربائي      ع ي  إي 100دقيقة دي إن /  جالون 1000دقيقة /  جالون 1000تصريف  –مدف

   بفالنشه – 150إس إيه 
ام تحكم بالعجل اليدوي             تكامل مع نظ ع ي  إيه إس إيه – بوصة 4 دي إن  –دقيقة  /  جالون   530 تصريف   –مدف

   بشفة 150
   بشفة  150 إس إيه  إيه80 دي إن –دقيقة /  جالون 530 تصريف –مدفع يتكامل مع نظام تحكم برافعة 

ع يتكامل مع نظام تحكم بالعجل اليدوي          150 إيه إس إيه - 100 دي إن –دقيقة /  جالون 530 تصريف –مدف
  بفالنشه  

  

  

 لربونزمدافع مصنوعة من ا
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  مدفع حممول
الوحدة امللحقة للمدفع اهز بأنبوبة 

  الرغوى
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  وحدة ملحقة للرغاوي لباشبورى ذات
 متدد متوسط



  
  
 

65 
 POK S.A. FRANCE - z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél: (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90 - E-mail : export@pok.fr - Web: www.pok.fr 

 
 

     DN65 مدفع حممول ومتنقل
صريف  دل الت ون 1000مع ل /   جال يقة لك د 100دق ربعة /  باون  –بوصة م

  .ر با7 لتر دقيقة لكل 3000
  5 360:  المجال األفقي

  5 لــ  صفر 5 90: + المجال الرأسي
  عدد أربع أرجل دعم وتقوية وإمكانية الطي للتخزين

   بوصة21×  بوصة 34×  بوصة 25حجم مدمج ألقصي حد 
  وحدة ترآيب ملحقة للتشحيم

   بوصة برافدة مقاومة لإلضطراب2.5مجري مائي 
  وآسيطالء تشطيب نهائي من اللون األحمر اإليب

  مصنوع بصورة أولية من األلومونيوم المؤنود المعالج حراريا
   قناة 67 إم دبليو إف إم بـ 252 ميجاهيرتز 477 – 400: متوسط التردد 

  . متر1000 – 300/  قدم 3280 لـ 985:  المتوسط الالسلكي 
 إم إيه   1000/  فولت   7.2 0 ساعات مع مؤشر إل إي دي        8: عمر البطارية    

  إتش 
   فولت220 أو 10، 24، 12:  رات قوى الشاحنخيا

  -+ / ساعة واحدة : وقت الشحن 
   درجة5 90نمط اإلهتزاز والتذبذب األوتوماتيكي لـ 

   للتحكم في الحرآة الرأسية والحرآة األفقية للمدفع1# ذراع التحكم 
   للتحكم في نموذج فتحة فوهة المدفع2# ذراع التحكم 
  تشغيل/ مفتاح إغالق 

  ترددمؤشر 
  الرغاوي/ تشغيل للصمام اإلختياري للمياه / مفتاح إغالق 

 2.5 فتحة خروج – بوصة 2.5×  عدد فتحتين –فتحات دخول بالآور 
    بوصة

   
 

  الكود  البيـــــــــان 
  18809  . المجموعة المتكاملة للمدفع

  

  

  مدفع بتحكم السلكي عن بعد
 مثبت على قاعدة 
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     DN100 مدفع حممول
صريف  دل الت ون 20000مع ل /   جال يقة لك د  100دق ربعة / باون  –بوصة م

. بار7 لتر دقيقة لكل 8000  
  5 360:  المجال األفقي

  5 لــ  صفر 5 90: + المجال الرأسي
  عدد أربع أرجل دعم  ليمكن طيها وإزالتها

  وحدة ترآيب ملحقة للتشحيم
   بوصة برافدة مقاومة لإلضطراب2.5مجري مائي 

  مقابض حمل للجهد
  بط السائق مقابض بعجلة يدوية للتحكم في المض

  طالء تشطيب نهائي من اللون األحمر اإليبوآسي
  مصنوع بصورة أولية من األلومونيوم المؤنود المعالج حراريا

   قناة 67إم دبليو إف إم بـ 250 ميجاهيرتز 477 – 400: متوسط التردد 
  . متر1000 – 300/  قدم 3280 لـ 985:  المتوسط الالسلكي 

بطارية       إم إيه   1000/  فولت   7.2 0مؤشر إل إي دي       ساعات مع      8: عمر ال
  إتش 

   فولت220 أو 10، 24، 12:  خيارات قوى الشاحن
    ساحة واحدة -: + / وقت الشحن 

   درجة5 90نمط اإلهتزاز والتذبذب األوتوماتيكي لـ 
  للتحكم في الحرآة الرأسية والحرآة األفقية للمدفع) 1(ذراع التحكم 
  نموذج فتحة فوهة المدفعللتحكم في ) 2(ذراع التحكم 
  تشغيل/ مفتاح إغالق 
  مؤشر تردد

  الرغاوي/ تشغيل للصمام اإلختياري للمياه / مفتاح إغالق 
ور        تحات دخول بالآ  بوصة2.5 فتحة خروج – بوصة 2.5×  عدد فتحتين  –ف

    
 

  الكود  البيــــــــــــــــان 
  21654   بوصة4.0× مجموعة مدفع متكاملة بـ عدد فتحتي دخول 

  22212   فتحات دخول ستورز4مجموعة مدفع متكاملة بـ عدد 
  22213  مجموعة مدفع علوي متكاملة فقط 

  

  

  

  

  

  

  
  الكود  البيـــــــــــــان

  22011  150 بوصة إيه إس إيه 4.0فالنشه ترآيب 

  

  
  

 

  مدفع حممول بتحكم السلكي
 عن بعد مثبت على فالنشه
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 وحدة التحكم عن بعد لموجات هيرتيزيان الالسلكية 

ذه        سمح محطة المشغل ه ية ت في اليد يعمل حتي  التحكم في المدفع الكهربائي عن طريق استخدام ذراع تحكم السلكي يحمل بإمكان
ر      1مسافة    يلو مت يل  0.625/  آ زويد ذراع التحكم بمجموعة بطارية تصل ساعات تشغيلها حتي ثمانية ساعات ، ومن الممكن   .   م تم ت وي

  .أن يتم تزيد جهاز االستقبال ببطارية أو بوصلة قوي

  

 خيارات وحدات التحكم عن بعد
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 )  للمجال والنطاق الالسلكي المحدود(  تيذرد -دة التحكم عن بعد وح

يذرد                                   م ت ع الكهربائي عن طريق استخدام ذراع تحك از المدف تحكم في جه تم ال أن ي ذه ب للمجال والنطاق  (شرح محطة المشغل ه
يد            ر    50حتي   ) الالسلكي المحدود التي تحمل في ال دم ، ويتم تزويد ذراع التحكم تيذر        164/  مت ) للمجال والنطاق الالسلكي المحدود   (د   ق

  . ومن الممكن أن يتم تجهيز جهاز االستقبال بمجموعة بطارية أو بوحدة واحدة وقوي آهربائية. بغالف من نوعية تايب إس أو

 خيارات وحدات التحكم عن بعد
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 أجهزة تحكم مزدوجة من موجات هيرتزيان الالسلكية ويتذرد

سمح محطة المشغل هذه ألن يتم التحكم في جهاز المدفع               الكهربائي عن طريق استخدام ذراع التحكم الالسلكية التي تحمل في اليد ن أو     ت
يد            م  التي تحمل في ال ية تشغيل ذراع التحكم األولي عندما يتم تشغيل ذراع التحكم األخري                 . ذراع تحك اف عمل تم إيق ن ي ويتم تجهيزه  . ول

ية               ة تكفي للعمل لثمان تحكم الالسلكية بمجموعة بطاري زويد ذراع ال زويد جهاز اإلستقبال     .  ساعات وت تم ت ) المستقبل(ومن الممكن أن ي
  .بمجموعة من البطاريات أو بوحدة إمداد قوي آهربائية

  
  
  
  
  
  
  

 خيارات وحدات التحكم عن بعد



  
  
 

70 
 POK S.A. FRANCE - z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél: (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90 - E-mail : export@pok.fr - Web: www.pok.fr 

  
  

  وحدة التحكم احملبوسة 
از المدفع  الكهربائي عن طريق استخدام الكومبيوتر ، وتستطيع هذه المحطة                               تحكم في جه تم ال أن ي ذه ب سمح محطة المشغل ه ت

وقت وذلك من خالل برنامج السوفت واير الخاص بـ                              ال  ع في نفس ال د من المداف ع واحد أو في العدي  الموضوع في POKتحكم في مدف
نوافذ                رنامج ال ي شكل وصيغة ب تمد عل از والمع ندوز (الجه ومن الممكن أن يتم القيام بأداء العديد من األشكال في نمط فردي أو في            ). وي

  . نمط مجموعة

  :المواصفات 
  تحكم في السطح البنيي لمدفع

 المصنوع من األلومونيوم المؤنود -
 65المقاوم للمياه آي بى  -

 برامج السوفت واير 
 تحكم عن بعد من خالل جهاز الكومبيوتر  -
 .إمكانية العودة للوضعية األصلية بعد اإلغالق  -
 .إمكانية السماح للتحكم اليدوي -
 مضبط سائد باستخدام ذراع التحكم -
  وتذبذبنمط اهتزاز -
 . أنماط حلزونية10إمكانية البرمجة المسبقة حتي  -
  أنماط اهتزازية10إمكانية البرمجة المسبقة حتي  -
 .إمكانية التحكم في صمامامات بديلة متنوعة -
  إثيرنت 54وصلة آرجي   -
  جهاز مونيتور225إمكانية التحكم حتي  -
 إمكانية التحكم في المجموعة الفردية  -
 والكثير -

  الكومبيوتر 
ريف        - شكل والتع د األدني لل  دي  – جي هيرتز    1 رامات   – 3بنتايم  :   الع

بكة  – إم أو 500 –دي إم  ارت ش ي 10/100 آ ة ، 45 آر ج  ، شاش
 .لوحة مفاتيح وفارة آمبيوتر

    

 خيارات وحدات التحكم عن بعد
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 اختيارية للتحكم عن بعد) تاتش(شاشة لمس 
 )  تعمل باللمس(وحدة التحكم عن بعد باستخدام شاشة تاتش 

سمح محطة ال     تم التحكم في جهاز المدفع الكهربائي عن طريق استخدام شاشة تاتش تعمل باللمس ، وتستطيع         ت أن ي ذه ب مشغل ه
د من                     ع واحد أو في العدي تحكم في مدف ذه المحطة ال ع ه ك من خالل برنامج السوفت واير الخاص بـ        المداف وقت وذل  POK في نفس ال

ي شكل وصيغة برنام             تمد عل از والمع ومن الممكن أن يتم القيام بأداء العديد من األشكال في نمط ). ويندوز(ج النوافذ الموضوع في الجه
  . فردي أو في نمط مجموعة

  
  :المواصفات 

  تحكم في السطح البنيي لمدفع
 المصنوع من األلومونيوم المؤنود -
 65المقاوم للمياه آي بى  -

  
 برامج السوفت واير 

 تحكم عن بعد من خالل جهاز الكومبيوتر  -
 .انية العودة للوضعية األصلية بعد اإلغالق إمك -
 .إمكانية السماح للتحكم اليدوي -
 مضبط سائد باستخدام ذراع التحكم -
 نمط اهتزاز وتذبذب -
 . أنماط حلزونية10إمكانية البرمجة المسبقة حتي  -
  أنماط اهتزازية10إمكانية البرمجة المسبقة حتي  -
 .إمكانية التحكم في صمامامات بديلة متنوعة -
  إثيرنت 54لة آرجي  وص -
  جهاز مونيتور225إمكانية التحكم حتي  -
 إمكانية التحكم في المجموعة الفردية  -
 والكثير -

  
 وحة شاشة التاتش التى تعمل باللمس ل

  بوصة  10شاشة  -
  ديسيبل600 × 800درجة نقاء  -
وصلة يو إس بى لتوصيل ذراع التحكم ، لوحة المفاتيح ،  -

 .فأرة الكمبيوتر 
 ) ويندوز إآس بى( تشغيل برنامج النوافذ القدرة على -

 خيارات وحدات التحكم عن بعد
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ع    شابير مداف ر ب يفة    POKتعتب د وخف ي أقصي ح وية إل نة وق   ماستر ستريم  متي

رها بتصريف متينة وقوية وخفيفة الوزن أوتوماتيكية أو ثابتة            تم توفي ا ي وزن آم ال
ا          ة به زايا الهائل ي ال لي الدرجة  ويتم صنعها من سبيكة األلومونيوم عا     . باإلضافة إل

ادة        شطيب الخارجي وهو ما             NituffTMمع استخدام م ي والت   في الطالء النهائ
ر    سيد األلومونيوم                    50يوف نقوع والمغمور في أآ ي إف إي الم ى ت رون من الب  ميك

  . ميكرون األخري من أآسيد األلومونيوم القياسي20وذلك بخالف الـ 
وديالت وأشكال عديدة بنطاق عريض               تم طرحها في م . وآبير من سعات التدفق   وي

ع       نان القط بة أو أس نان اللول يار أس ي إخت ضا ف يارك أي ثل اخت ذه  . ويتم ز ه وتتمي
يار وتحولها لوضعية الضباب الواسع والكبير والتدفق والغمر               شابير بضخها للت الب

ا  تم إغالقه الووظ   . دون أن ي تقارنة ق زودة بوصلة م تم طرحها م شطيب  . وي تم ت وي
تحكم القياسي ة ال زيد من القبض واإلمساك عجل ع الم ي م راق عال ون أصفر ب ة بل

  . عليها من أجل تخفيف عملية التشغيل
 

  الكود  البيـــــــــــان 
بورى  ن  – TORNADOMATIC 3000باش عة  م ـ 500 س ون 1000 ل يقة /  جال ـ 550دق  ل

ر 3000 يقة /  لت ول –دق تحة دخ الووظ  2.5 ف نان ق ة بأس اد – بوص  11 –ة  بوص7.5 × 8.0 األبع
  .رطل

0184  

/  لتر 2000 لـ  375دقيقة  /  جالون   530 لـ   100 سعة من      – AUTOKADOR 2000باشبورى   
  . رطل5.5 – بوصة 6.0 ×7.1 األبعاد  – بوصة بأسنان قالووظ 2.5 فتحة دخول –دقيقة 

2255  

 لتر 3000 – 750دقيقة /  جالون1000 لـ 200 سعة  من     – AUTOKADOR 3000باشبورى   
  . رطل11 الوزن – بوصة 7.5 × 8.0 األبعاد – بوصة بأسنان قطع 2.5 فتحة دخول – دقيقة/ 

0266  

بورى  ن – AUTOKADOR 5000باش عة  م ـ 500 س ون1300 ل يقة /  جال ـ 1800دق  5000 ل
  . رطل11 الوزن – بوصة 9.5 × 7.5 بوصة بأسنان قطع األبعاد 2.5 باشبورى دخول –دقيقة / لتر 

8920  

بورى  عة  AUTOKADOR 7500 – 2000باش ر 7500 س يقة/  لت ول . دق بورى دخ  3.5باش
  . رطل14 الوزن – بوصة 9.5 × 9.0بوصة بأسنان قطع األبعاد 

13650  

بورى  عة  POKADOR 2000باش ون 530 س يقة /  جال ر2000دق يقة/  لت ول . دق بورى دخ باش
  .  رطل9.9 الوزن – بوصة 8.2 ×9.7 األبعاد – بوصة بأسنان قطع 2.5

15859  

بورى  عة    POKADOR 3000باش ع وس نان قط ون 800 بأس يقة /  جال ر 300 –دق يقة/  لت . دق
   الوزن – بوصة 7.5 × 8.0 األبعاد – بوصة بأسنان قطع 2.5فتحة دخول 

14236  

 2.5 فتحة دخول    –دقيقة  /  لتر 3000  -دقيقة  /  جالون   800 سعه   POKADOR 3000باشبورى   
  .  رطل11الوزن .  بوصة7.5 × 8.0اد  األبع–بوصة بأسنان قالووظ 

18604  

  

 

  بشابري ماسرت سرتمي
  تصريف أوتوماتيكية وتصريف ثابتة

TORNADOMATIC – POKADOR - AUTOKADOR 
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شابير     ر ب  ماستر ستريم خفيفة الوزن وقوية ومتينة وتوفر   POKتعتب
تصريف خفيفة الوزن، قوية ومتينة ويمكن اختيارها مع تميزها بالعديد          
يوم عالي الدرجة                   تم صنعها من سبيكة األلومون رائعة وي زايا ال من الم

 والتى تقوم بتوفير  NITUFFTMعالمة التجارية  مع استخدام  مادة ال      
ـ 50 ن ال رون م ود PTFE ميك يوم المؤن سيد األلومون ي أآ نقوع ف  الم

 ميكرون األخري من أآسيد األلومونيوم المؤنود القياسي        20بخالف الـ    
  . أو في اإلستانلس ستيل

عات     ن س ر م اق آبي ع نط دة م كال عدي وديالت وأش ي م رحها ف تم ط وي
تدفق ويم نان    ال الووظ أو بأس نان ق زها بأس ين تجهي ا ب يار م نك اإلخت ك

يار لوضعية التشغيل للضباب الواسع والعريض       . قطع  نها ضخ الت ويمك
لة          زة بوص ي مجه رحها وه تم ط ي ي ا آ تم إغالقه تدفق دون أن ي وال

الووظ    تقارنة ق ويتم تشطيب عجلة التحكم القياسية بلون أصفر براق        . م
زيد من            ية مع الم القبض واإلمساك عليها من أجل تخفيف       بصورة عال

  .  التشغيل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكود  البيـــــــــــان 
شابير  الووظ TURBOKADOR 3000ب ية – بأسنان ق ون 800-500-200 سعات جالون /  جال

  . رطل11.4 الوزن – بوصة 8.0 × 110 األبعاد – بوصة 2.5 فتحة دخول –دقيقة 
0186  

شابير  الووظ  TURBOKADOR 3000ب نان ق ية  – بأس عات جالون  800 – 500 – 200 س
  . رطل10.9 الوزن – بوصة 7و5 × 11.0 األبعاد – بوصة 2.5 فتحة دخول –دقيقة /جالون

0285  

شابير     500 – 200 المصنوعة من اإلستانلس ستيل سعات جالونية            DEBIKA-INOX 3000ب
  . رطل13.6 الوزن – بوصة 8.0 × 10.4 األبعاد – بوصة 2.5فتحة دخول . دقيقة/  جالون 800 –

15862  

شابير   ربائية بأسنان قطع    SNAKE STUMPYب ـ  50 تصريف  – الكه ون  350 ل يقة  /  جال  –دق
  .  رطل27.5 الوزن – بوصة 6.1 × 7.0 األبعاد – بوصة 1.5فتحة دخول 

17482  

 – دقيقة / جالون 1000 لـ 350 تصريف – الكهربائية بأسنان قطع SNAKE STUMPYبشابير 
  . رطل14و3 الوزن – بوصة 45و1 ×6.1 × 9.1:  األبعاد– بوصة 1.5فتحة دخول 

19063  

شابير   ة    SNAKE STUMPYب ربائية بأسنان قطع دقيقة /  جالون 2000 لـ 500 تصريف – الكه
  . رطل28و4 الوزن – بوصة 10 × 7و8 األبعاد – بوصة 4.0 فتحة دخول –

15990  

شابير    ون    525 تصريف    – POKABRONZE 2000ب يقة   /  جال  فتحة –دقيقة /  لتر  2000 –دق
  . رطل9.6  الوزن - بوصة 8.7×6.5 األبعاد – بوصة 2.5دخول 

20102  

  

   سرتميبشابري ماسرت
 وآهربائية& ميكن اختيارها تصريف 
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رغاوي   سلة ال يب سل اق أناب يل وإرف تم توص سهولة series 3000ي  ب

ة    سامير الوصل األربع ال م ريق إدخ ك عن ط تريم وذل تر س بورى ماس لباش
سريعة    إلي شقوق الفتحة   ) ترآيبها بسهولة في الوحدة الملحقة    والتي يتم    (ال

وهة ة الف ي حلق ودة ف سية الموج ارب . الرئي ا ضد عق ط لفه م فق ك ي د ذل وبع
ة      رغاوي الملحق دة ال شيط وح ي تن ك إل ؤدي ذل يث ي صيرة ح ة ق ساعة لف ال
ا يؤدي ذلك إلي تنشيط وتفعي نظام اإلغالق المحمل للنابض                ية آم بصورة آل

  .ك من أجل تأمين وحدة الرغاوي الملحقة في الباشبورىبصورة آلية وذل
ة      ذب الحلق يك ج ين عل ه يتع ة ، فإن رغاوي الملحق دة ال ة وح ند إزال وع
ي  صيرة ف ة ق ا لف تم لفه ك ي د ذل نابض وبع ل بال ل المحم الموضوعة في القف
ساعة حيث ستقوم مسامير الموصل السريعة الموصلة علي              ارب ال اه عق اتج

ي في شقوق        ي       التوال اع ألعل سية باإلرتف تحة الرئي م فقط       . الف نهاية ق وفي ال
  .بجذب وحدة الرغاوي الملحقة بعيدا عن الباشبورى

تريم      تر س بورى ماس يار لباش ضة آغ تمديد المنخف لة ال ر وص تم توفي وي
   .3000سيرياس 

  آجم3/رطل6و6:الوزن 

  مم340"/13و4مم وقطر500"/19و7طول : االبعاد 

  5معدل التمدد يزيد عن 
ر وصلة التمديد المتوسط آغيار لباشبورى ماستر ستريم سيرياس            و تم توفي ي

3000.   
   آجم4/  رطل 8.8: الوزن 

   مم340/  بوصة 13.4 القطر –  مم 500/  بوصة 19.7: األبعاد 

     15معدل التمديد يزيد عن 
  الكود  البيـــــــــــان 

  15544  3000وحدة ملحقة ذات تمدد منخفض لسلسلة 
  15542  3000لحقة ذات تمدد متوسط  لسلسلة وحدة م

  20295  5000وحدة ملحقة ذات تمدد منخفض لسلسلة 

شابير              ط الذاتي لب ة للخل وحدة الملحق سبة لل  ماستر ستريم فهي   POKوبالن
وحدة بسيطة وذات نظام قوي ومتين والذى سيجعل أي بشبورى من بشابير           

ي بشابير ماستر ستريم           تحول إل ويتم .  ذاتية الخلط للرغاوي   ماستر سترين ت
تم     ي ي رغاوي الت تحات ال شابير وف ن ب وعة م ع مجم تكاملة م رحها م ط

ي أنبوبة النقاط صافية طويلة يبلغ طولها              رتها وباإلضافة إل  – أقدام   10معاي
    رطل 4.0:  الوزن – بوصة 9.0 × 3.0األبعاد 

  الكود  البيـــــــــــــــان 
ي          ط الذات ة للخل دة ملحق ون  200صريف   ت  –وح  بوصة وفتحة 2.5دقيقة وفتحة دخول   /  جال

   بوصة1.5خروج 
12530  

ي          ط الذات ة للخل دة ملحق ون  400 تصريف    –وح  بوصة وفتحة 2.5دقيقة وفتحة دخول   /  جال
   بوصة2.5خروج 

14254  

ي          ط الذات ة للخل دة ملحق ون  500 تصريف    –وح  بوصة وفتحة 2.5دقيقة وفتحة دخول   /  جال
   بوصة2.5خروج 

14246  

ي          ط الذات ة للخل دة ملحق ون  800 تصريف    –وح  بوصة وفتحة 2.5دقيقة وفتحة دخول   /  جال
   بوصة2.5خروج 

14252  

  
  
  
  
  

  بشابري ماسرت سرتمي
 وى ملحقة وخلط ذاتىبوحدة رغا
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شابير      ر ب  ماستر ستريم ذات خاصة الخلط الذاتي نظاما بسيطا وقويا             POKتعتب
زة      رحها مجه تم ط ل وي ع وهائ اوي رائ ام رغ ع نظ ل أي مدف يقوم بجع ذى س وال

رغاوي المعايرة       بمجموعة من    شابير ال أو الضبط  % 6،  % 3،  % 1،  % و4 ب
وب التقاط دويل ونظيف يبلغ          % 6أو  % 3المسبق للمصنع في        ي أب باإلضافة إل

وله  تحكم      10ط ام ال يدوي ونظ تحكم ال ام ال ين نظ ا ب يار م نك اإلخت دام ، ويمك  أق
  .الكهربائي عن بعد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــانالبيـــــــــ  الكود
  التدفيق

 -دقيقة /جالون
  دقيقة/لتر

  600/2000   "2.5نمط يدوي مصنوع من البرونز بأنبوب التقاط بفتحة دخول   22347
  800/3000   "2.5نمط يدوي مصنوع من البرونز بأنبوب التقاط بفتحة دخول   22348
  600/2000   "2.5قاط بفتحة دخول نمط آهربائي مصنوع من البرونز بأنبوب الت  22343
  800/3000   "2.5نمط آهربائي مصنوع من البرونز بأنبوب التقاط بفتحة دخول   22344
  600/2000   "2.5نمط يدوي مصنوع من البرونز بأنبوب التقاط بفتحة دخول   22126
  800/3000   "2.5نمط يدوي مصنوع من البرونز بأنبوب التقاط بفتحة دخول   22127
  600/2000   "2.5نمط آهربائي مصنوع من االلومنيوم بأنبوب التقاط بفتحة دخول   22122
  800/3000  "2.5نمط  آهربائي مصنوع من االلومنيومز بأنبوب التقاط بفتحة دخول   22123

  . يتم توفير أشكال وخيارات أخري: ملحوظة 

 بشابري ماسرت سرتمي للرغاوي ذاتية اخللط 
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وم شرآة       المتينة، القوية، خفيفة الوزن بشابيرالرغاوي الملحقة بال/  المياه   بتوفير سلسلة عريضة من أنابيب ماستر ستريم لـ        POKتق

ي             دفقها إل دالت وصول ت تة والتي تصل مع ية الثاب سعة الجالون دم  + 300ذات ال ويتم صنعها من سبيكة األلومونيوم عالي الدرجة مع . ق
تجارية     ة ال ادة العالم ي و  NITUFFTMاستخدام م شطيب النهائ ر    للطالء الخارجي والت ا يوف ى إف إي    50هو م ـ بي ت رون من ال  ميك

ون األحمر اإليبوآسي                          يوم بالل بوبة األلومون ود مع طالء أن يوم المؤن سيد األلومون نقوع في أآ ويتم طر موديل الخلط الذاتي بصمام      . الم
ز              ي ترآي ك للحصول عل رة وذل رة أو قرص معاي زة بأن   % 6و % 3، % 1، % 0.4قياسي ومعاي ي تجهي بوب النقاط طويل باإلضافة إل

دم    10ألقصي من      ر  3/  ق دالت وصولهم بحلول المياه أو الرغوي              .  مت م ومع ادة أدائه يب وزي ذه األناب ع اإلستفادة من ه ويمكن ألي مدف
  . والتي أصبحت ضرورية للعديد من رجال اإلطفاء المحترفين الذين يواجهون أخطارا أآبر وأعلي

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  
  
 

  لمشطب باللون األحمر اإليبوآسيمصنوعة من األلومونيوم ا
آود وحدة الخلط 

  الذاتي

  آود

  األنبوبة فقط

  8975  8967  دقيقة /  جالون 250 بوصة وتصريف 2.5أنبوبة تمدد منخفض بفتحة دخول 

  8976  8968  دقيقة /  جالون 400 بوصة وتصريف2.5أنبوبة تمدد منخفض بفتحة دخول 

  8977  8969  دقيقة /  جالون 500 وتصريف  بوصة2.5أنبوبة تمدد منخفض بفتحة دخول 

    8970  دقيقة /  جالون 635 بوصة وتصريف 2.5أنبوبة تمدد منخفض بفتحة دخول 

  8978  8971  دقيقة /  جالون 800 بوصة وتصريف 2.5أنبوبة تمدد منخفض بفتحة دخول 

  8979  8972  دقيقة /  جالون 1000 بوصة وسعة جالون4أنبوبة تمدد منخفض بفتحة دخول 

  8980    دقيقة /  جالون 1350 بوصة وتصريف4أنبوبة تمدد منخفض بفتحة دخول 

  8981    دقيقة /  جالون 2000 بوصة وتصريف 4أنبوبة تمدد منخفض بفتحة دخول 

  

  بشابري ماسرت سرتمي
 رغاوي/  أنبوبة مياه –متدد منخفض 
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ر شرآة      متينة، القوية، الرغاوي التي يتم إلحاقها بباشبير ماستر ستريم ال/  نطاق عريض من أنابيب الماستر ستريم لـ المياه       POKتوف
سعة الجالونية الثابتة حيث تبلغ معدالت وصول التدفق لهم حتي                  وزن ذات ال يفة ال قدم ويتم صنع هذه األنابيب من األستانلس        + 300خف

ي الدرجة        وديل الخلط الذاتي بصمام معايرة وقياس أو بإسطوانة معايرة للترآيزات             . ستيل عال ام وم ز نظ تم تجهي 3، % 1، % 0.4وي
  . ويتم توفير العديد من األشكال والخيارات األخري.  متر3/  أقدام 10وأنبوب التقاط دويل ألقصي حد يبلغ طوله % 6و ، % 

  

  البيـــــــان  الكود
  التدفيق

 -دقيقة /جالون
  دقيقة/لتر

  250/1000  228 بوصة آي إس أو آر 2.5أنبوب فقط بفتحة دخول   7763
  400/1500  228وصة آي إس أو آر  ب2.5أنبوب فقط بفتحة دخول   7764

  400/1500 228 بوصة آي إس أو آر 2.5أنبوب فقط بفتحة دخول   18406
  400/1500 228 بوصة آي إس أو آر 2.5أنبوب فقط بفتحة دخول   17112

  500/2000 228 بوصة آي إس أو آر 2.5أنبوب فقط بفتحة دخول   7765
  650/2350 228 أو آر  بوصة آي إس2.5أنبوب فقط بفتحة دخول   15645

  740/2800 228 بوصة آي إس أو آر 2.5أنبوب فقط بفتحة دخول   7766
  1000/3800 228 بوصة آي إس أو آر 2.5أنبوب فقط بفتحة دخول   15632
  1060/4000 228 بوصة آي إس أو آر 2.5أنبوب فقط بفتحة دخول   18407
  1060/4000 228 بوصة آي إس أو آر 2.5أنبوب فقط بفتحة دخول   17131
  2400/9000  20 رطل بي إن 150 بوصة غيه إس إيه 4شفة   13496

  يتم طرحها متكاملة مع فكوك نشر ونثر
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  البيــــــــــــــــان  الكود
  التدفيق

 -دقيقة /جالون
  دقيقة/لتر

  130/500  . بوصة1.5أنبوب خلط ذاتي ، أنبوب التقاط بفتحة دخول   21686
  370/1400  . بوصة2.5وب خلط ذاتي ، أنبوب التقاط بفتحة دخول أنب  20507
  370/1400 . بوصة2.5أنبوب خلط ذاتي ، أنبوب التقاط بفتحة دخول   19955

  500/2000 . بوصة2.5أنبوب خلط ذاتي ، أنبوب التقاط بفتحة دخول   7768
  740/2800 . بوصة2.5أنبوب خلط ذاتي ، أنبوب التقاط بفتحة دخول   22067

  800/3000 . بوصة2.5أنبوب خلط ذاتي ، أنبوب التقاط بفتحة دخول   7769
  800/3000 . بوصة2.5أنبوب خلط ذاتي ، أنبوب التقاط بفتحة دخول   12873
  1600/6000 . بوصة2.5أنبوب خلط ذاتي ، أنبوب التقاط بفتحة دخول   15906
  2400/9000 150يه إس  إيه  بوصة إ4.0أنبوب خلط ذاتي، انبوب التقاط بفالنشه   15563
  5000/19000 150أنبوب خلط ذاتي، انبوب التقاط بفالنشه  بى إن دي إن   17311
  5000/19000  150 بوصة إيه إس  إيه 6.0أنبوب خلط ذاتي، انبوب التقاط بفالنشه   17348

  

  ماسرت سرمي
  مياه ذات متدد منخفض/ أنبوبة رغاوي 

 مصنوعة من اإلستانلس ستيل
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الرغاوي والمواد الكيميائية الجافة في تدفق      / زج المياه   الرغاوي فتحتي دخول لكي يتم م     / تمزج أنبوبة ماستر ستريم دراي آيم و المياه         
وتفيد عملية المزج هذه بصورة جيدة جدا لألعمال الشاقة مثل التحكم في الحرائق والتي تتضمن دون  .  10لطيف ومتوسط تمدد يتجاوز       

  . تحديد وحصر الحرائق الهيدروآربونية
  

  البيـــــــان   الكود
 الرغاوي –تدفق المياه 

  دقيقة/ لتر–دقيقة /ونجال
تدفق المواد 
  الكيميائية الجافة

  ثانية/آجم10  320/1200   "2.5أنبوبة بفتحة دخول   19100
  ثانية/آجم10  400/1500   "2.5أنبوبة بفتحة دخول   20758
  ثانية/آجم10 530/2000  "2.5أنبوبة بفتحة دخول   17294
  يةثان/آجم10 530/2000  "2.5أنبوبة بفتحة دخول   18703
  ثانية/آجم10 1060/4000  "2.5أنبوبة بفتحة دخول   21632
  ثانية/آجم20 2115/8000  "3.5أنبوبة بفتحة دخول   21780

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

ياه              ـ الم ربائية ل بوبة ماستر ستريم الكه وم أن رغاوي، أو المزودة    / تق ال
ر متوسط تمدد يزيد عن              شر بتوفي ر ون ، ويمكنكم الحصول   10بفكوك نث

يار تدفق مزدوج بسعات جالونية        عل  دقيقة /  جالون 1600 و   800ي اخت
  . بوصة4 أو 3.5دقيقة مع معيار فتحة دخول / لتر6000 و 30000

  
  

  البيــــــــــــــــــــــــان  فتحة الدخول  الكود

   آج11رغاوي وزن /اختيار تدفق آهربائي مزدوج ألنبوبة مياه   بوصة 4.0  24960

   آجم19.2 الوزن –رغاوي مزودة بفكوك نثر ونشر / مياه   بوصة 4.0  23505

  

  ماسرت سرمي
 مياه/ رغاوي /  مواد آيميائية جافة 
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POKحول العامل  
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POKمع األسطول البحري  
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ع         ة م ي الدرج يوم عال بيكة األلومون ن س كال م ذه االش نع ه تم ص ي

تجارية   ة ال ادة العالم تخدام م ر  NITUFFTMإس ذى يوف  50 وال
يوم  سيد األلومون ي أآ ور ف نقوع والمغم يفلون الم ن الت رون م ميك

ـ    الف ال ود بخ ية     20المؤن ودة القياس ن األن ري م رون األخ  ميك
د اإلح  صا لخفض فاق تماد . تكاك واإلضطرابوالمصممة خصي وباإلع

 لـ 3علي التدفق ، يمكن الحصول علي اآتساب في معدل الوصول من        
تار 10 ن /  أم ـ 3م دم30 ل لة .  ق ات بوص ل المقاس ز آ تم تجهي وي

متراوحة مزدوجة ترتكز علي رولمان بلي وذلك من أجل التخفيف في 
تخدام   يل واإلس ية التوص ـ   . عمل ري ل وديالت أخ ر م ن توفي ويمك

ية والمواصفه البريطانية، ستورز والقالوظات الخاصة       برجاء . التلقائ
  . اإلتصال للحصول علي التفاصيل

  

  

  مشكالت التدفق 
  الكود  الطول

  فتحة الدخول  فتحة الخروج  مم   "

  "1.5فتحة أنثوية   "1.5فتحة ذآرية    "215/8.5  2318
  "2.5فتحة أنثوية   "2.5فتحة ذآرية    "115/4.5  1396
  "2.5فتحة أنثوية   "2.5فتحة ذآرية    "330/13  2319

  خالطات متحدة املرآز 
  البيـــــان  اإلرتفاع  الكود
   "1.0 فتحة خروج ذآرية " 1.5فتحة دخول أنثوية   110  1592
   "1.0 فتحة خروج ذآرية " 1.5فتحة دخول أنثوية   145  3452
   "2.0رية  فتحة خروج ذآ" 2.5فتحة دخول أنثوية   160  8285

  أطراف إطالة متراآمة بأربع وصالت 
  البيـــــان  االدخول  الكود
الت   2.5  8283 ع وص   ،" 1.25 ، " 1.5 أررب

 1/8 1 " × 1.0 "   
   " 1 3/8 × " 1.5 × " 1.75 × " 2أربع وصالت   2.5  8282

  " 3.38 – " 17.0 × " 2.25أطراف اإلطالة الرباعية 

  االشكال املختلفه للتدفق
  ذات طالء صلب وقوي مصنوع
 PTFEمن األلومونيوم املؤنود و الـ 
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  لخشب ، البالستيك والمطاط ا–الفئة أ   :   التطبيقات

  سوائل وغازات قابلة لإلشتعال: الفئة ب 
  معدات وأجهزة آهربائية مزودة ومجهزة بالطاقة : الفئة ج 
  معدن قابل لإلشتعال :  الفئة د  

تلة مستقرة وثابتة من الفقاعات الصغيرة المملوءة بالهواء والتي تظهر قدرة متماسكة وقوية علي اإل       :  الرغاوي نتشار بعرض آ
  .األسطح األفقية للسوائل المشتعلة

  ..السائل مرآز عندما يتم خلطه مع المياه والهواء سيشكل غطاء وطبقة من الرغاوي : ترآيز الرغاوي
  هو مخلوط متناظر ومتماثل من ترآيز الرغاوي والمياه : حملول الرغاوي

  %و4 جالون محلول الرغاوي 100 =  جالون من المياه99.6+  جالون من ترآيز الرغاوي 0.4 -% 0.4

  %1جالون من محلول الرغاوي 100=  جالون من المياه 99+  جالون من ترآيز الرغاوي 1 -% 1
  %3 جالون من محلول الرغاوي 100= جالون من المياه 97+  جالون من ترآيز الرغاوي 3 -% 3
  %6ن من محلول الرغاوي  جالو100=  جالون من المياه 94+  جالون من ترآيز الرغاوي 6 -% 6

  .هو مقدار الرغاوي المرآزة التي يتم تضمينها في مقدار معطي من محلول الرغاوي: ترآيز الرغاوي
  . المياه المضغوط/ هو جهاز مصمم لتقديم الهواء لتدفق محلول الرغاوي : خالط الرغاوي 

  مستخدم إلحداث الرغاوي هو متوسط حجم الرغوة لـ حجم محلول الرغاوي ال: متوسط ومعدل التمدد 
  1 : 20     لــ 1: صفر   بين  : تمدد منخفض
  1 : 200   لــ    1 : 20   بين   :تمدد متوسط
  1 : 1000  لــ 1 : 200  بين   :تمدد عالي  

هي فوهة تقوم بصورة فيزيائية ومادية بسحب وشفط الهواء إلي داخل جسم الفوهة من خالل فتحات دخول                  : عملـية الـسحب     
  .الل عملية فنتورية الهواء من خ
وهة تحتوي علي مفرغ ذات آفاءة عالية موجود في الجسم الذى يقوم بسحب الرغاوي المرآزة إلي تدفق                : فـوهة اخللـط      هي ف

  .المياه
هي جزء ذات خانق من األنبوبة والتي تقوم بزيادة سرعة الفنتورية المياه وتوفر فراغ لسحب الرغاوي     : الذاتـي الفـتحة     

  .فق المياهالمرآزة في تد
  .هو الضغط الموجود في الخط بتدفق محددة وثابتة: الضغط املتبقي 
  . هو الضغط الموجود في الخط بدون أي تدفق: الضغط الثابت 

  .هي أنبوبة صافية سيتم استخدامها لسحب شكل الرغاوي المرآزة من الوعاء: أنبوبة اإللتقاط 
تخدام المبدأ واألساس الفنتوري لسحب الرغاوي المرآزة في نسبة مئوية محددة من هو جهاز تقسيم أو خلط والذى يقوم باس        : اخلالط  

  .وعاء تخزين ترآيز الرغاوي الهوائية
  .هو خالط سيتم ترآيبه علي جانب المضخة بين الخراطيم أو سيتم ترآيبه بصورة مباشرة في فتحة دخول الفوهة: اخلالط املبيت 

رآ       : اخلـالط اجلـانيب      ي جانب المضخة بين الخراطيم أو بصورة مباشرة في فتحة الدخول والذي سيقوم       هو خالط سيتم ت يبه عل
  . دون سحب أي رغاوي مرآزة من أنبوبة اإللتقاط) تحويل(بالسماح للمياه بالتدفق من خالل وعبر جهاز جانبي 

  . تدفقه المياه/ اسبة غلي الحريق هو جهاز مثل الخالط يقوم بسحب الرغاوي المرآزة بنسبة مالئمة ومن):  الموزع(: املقسم 
ويتم قياس هذا المقدار من خالل اإلختالف . هو مقدار الطاقة المفقودة نتيجة النتقال المياه خالل الخرطوم: فاقد اإلحتكاك

  .والفرق في الضغط بين ضغط المضخة وضغط الفوهة

 مصطلحات الرغاوي
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ب                    تم إخضاعها الخت ة موجهة بصورة مسبقة والتي ي ر الخالطات أنظم تحة الدخول من أجل عملية         تعتب يها في ضغط خاصة لف ارات عل
بلغ ضغط إجراء اإلختبار           شغيل ، وي ويتمثل الهدف من وراء جعل ضغط فتحة الدخول أعلي من الضغط العادي     .  مربعة "/  باوند   200الت

بغ       ذى ي بارات وال د 100إلجراء اإلخت ر بصورة نموذجية فاقدا في تشكيل     "/  باون ا يعتب ربعة وهو م وتوفير الفراغ الضروري والالزم  م
ي داخل صمام المعايرة        ز العامل إل ويعتبر الضغط المرتد . ويسمي الضغط الموجود في فتحة الخروج للخالط بالضغط المرتبد. لجذب ترآي

وتعتبر . إلرتفاعالفعلي الموجود في الخالط مزيجا وخليطا بين فاقد االحتكاك في الخرطوم ، ضغط الباشبورى  ومن المحتمل أيضا ضغط ا       
ن    POKمؤسسة  وعة م اق ومجم ر نط وم بتوفي ذى يق يد ال صنع الوح ي الم ات ه ي   الخالط صل حت ضغط ي ي ال اض ف ع انخف % 20 م

  .وسيؤدي ذلك إلي خفض الضغط المرتد لخالطك للحد األدني وهو ما يسمح لك بالعمل في ضغط أآثر إنخفاضا
  . مات عن منتجاتناالرجاء اإلتصال بنا للحصول علي المزيد من المعلو

  -:قبل قيامك بتنفيذ مخطط العمل خالط الرغاوى الخاص بك 
  .قم بالتأآد من أن الوصلة المقارنية الموجودة في فتحة الدخول والموجودة في فتحة الخروج في الخالط لهما نفس القالووظ -1

 .قم بالتأآد من أن الخالط خالي من أي أنقاض أو حطام في المجري المائي -2
م بال    -3 ية من أي شئ                          ق تقاط خال بوبة االل تحة دخول أن و آانت األنبوبة ملتصقة بالجدار ، فمن         . تأآد من أن صمام الفحص الموجود في ف فل

 .الممكن أن تحتاج ألن تقوم بشطفها بالمياه العذبة
 . خالطكمتر الموجودة في / قم بالتأآد من أن فوهتك أو باشبورى الرغاوي الخاصة بك لها نفس السعة الجالونية  -4

  .دقيقة/ من الممكن أن يكون الباشبورى مساوية لـ أو أعلي من السعة الجالونية :  ملحوظة
  الحد األقصي لطول الخرطوم في فتحة 

  خروج الخالط
  رأس الساآنةآيفية حساب ضغط ال    

الحد األقصي 
  للطول

  مقاس 
  الخرطوم 

السعة الجالونية 
  للخالط 

  اإلرتفاع    

      دقيقة/ جالون60   " 1.5   قدم300
   مربعة "/الضغط المرتد بباوند= 

2.31  
      دقيقة/ جالون60   " 1.5   قدم450
      دقيقة/ جالون95   " 1.5   قدم200
      دقيقة/ جالون95   " 1.5   قدم400

يال      ي سبيل الم  30فلو آانت الفوهة فوق الخالط بـ       : فعل
زيادة  إن ال دم ، ف بلغ   ق ناتج ت رتب ال ضغط الم ي ال  13 ف

  . مربعة"/باوند
        دقيقة/ جالون125   " 1.5   قدم400
   قدم30 ارتفاع يبلغ       دقيقة/ جالون250   " 1.5   قدم200

    
  ضغط مرتد تبلغ قيمته= 

  :  ملحوظة  2.31           
ن أن تت  ن الممك رطوم    م صي للخ د األق ن الح تائج م ر الن  غي

  .  إم إف جي 
  

  
  !تذآــر ! 

يتعين عليك الرجوع 
للخطوات اإلرشادية 

والتوجيهية رقم 
NFPA 11 للحصول 

علي متوسطات 
  .التطبيق

   مربعة "/  باوند 13  

 .قم بالتأآد بأن السهم الموجود في الخالط موجه في اتجاه يميني التدفق وذلك قبل القيام بالحاقه وترآيب خراطيمك -5
وفي حالة ما إذا آان هناك أي امتصاص . اط وبين الخالط موضوع في مكانه بصورة مالئمة وآمنة        قم بالتأآد بأن طوق مانع التسرب الموجود بين أنبوبة االلتق          -6

 .وسحب للهواء ، فسيكون ترآيز العامل غير متوازن
ين الخالط وبين البشبورى له نفس القطر أو أآبر ومن الضروري والمهم جدا أن يتم إجراء اختبار وذلك في                    -7 تأآد من أن قطر الخرطوم ب م بال  حالة إحتياجك ق

 .ويعتبر الضغط الفعلي المرتد في الخالط مزيجا وخليطا لفاقد اإلحتكاك في الخرطوم وضغط البشبورى ومن المحتمل اإلرتفاع. لمسافة أآبر
 .قم بربط وقرن نموذج ومخطط خرطومك من إمداد المياه الخاصة بك بالخالط -8
 .قم بربط وقرن خرطومك بالبشبورى -9
 .وقم باستشارة مصنع العامل بخصوص مواصفة العامل. وية للترآيز المرغوب فيه في الخالطقم بضبط النسبة المئ -10
 .قم بفتح إمداد المياه وتأآد وتحقق من أنك لديك الضغط المالئم وأنه يتم تحقيق معدل الوصول الذي ترغب فيه -11
 .ية لحظة في وعاء وحاوية العاملقم بالتأآد من أن أنبوبة االلتقاط ترتفع بصورة مالئمة وذلك عن طريق وضعه في أ -12
 .قم فقط بوضع أنبوبة اإللتقاط في حاوية ترآيز العامل وذلك عندما تكون مستعدا وجاهزا النتاج ترآيز الرغاوي -13

  وبعد قيامك بتنفيذ مخطط العمل لخالط الرغاوي الخاص بك
  .قم بالتأآد من أنك تتبع توصيات مصنع العامل وذلك فيما يخص عملية التنظيف  -1

ازك ، صمام الفحص ،                            -2 رغاوي الخاص بجه ا قمت بشطف خرطومك وخالط ال ة آم ياه العذب ة بالم وم بشطف الباشبورى بصورة آامل ك تق تأآد من أن م بال ق
 .وأنبوبة االلتقاط بالمياه العذبة وذلك قبل التخزين

  
  .وقم بالتأآد من أنك تتبع إجراءات وتوصيات التخزين من مصنع العامل

  
  لتوزيع الغري مالئمأسباب شائعة ل

ر آافي للمياه من خالل الخالط أو الضغط، ارتفاع الباشبورى أعلي بكثير من الالزم، الضغط المرتد أآبر بكثير من الالزم، سعة جالونية غير متوافقة         تدفق الغي ال
  . د أنبوبة اإللتقاطللباشبورى مقابل السعة الجالونية للخالط ، إنسداد جهاز المعايرة، إنسداد صمام الفحص أو إنسدا

  

 مفهوم خالطات الرغاوي
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 أمثلة ومناذج لنظام الرغاوي
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ل       توري لك بدأ الفن بقا للم رغوي ط ات ال ل خالط د  200تعم ربعة"/  باون .  م
يجة ألن المياه المضغوطة تمر من خالل طرف اإلطالة للماسورة المتقاربة،             ونت

زة       رغوي المرآ ائل ال فط س حب وش تم س صاص وي ر اإلمت شكل تأثي تم . يت وي
ز الخالط بصمام ال رج        ين والذى               تجهي ي ثيل زود بصمام آروي من البول عي م

ستحلب  زان الم ي داخل خ رة أخري إل تفدق م ن ال ياه م نع الم وم بم وم . يق وتق
ئوية    سبة الم تحديد الن وم ب م تق ن ث ز وم ق الترآي يم تف رة بتنظ شبورى المعاي ب
تلفة         كال مخ ي أش تعددة ف وديالت م ر م ة وتوفي تم إتاح رغاوي، وي سائل ال ل

 هي المصنع الوحيد الذى POKوتعتبر مؤسسة . مختلفةومصنوعة من مواد      
ي   سقوط ف تع ب ي تتم ولة الت ات المحم ن الخالط سلة م اق وسل ر نط وم بتوفي يق

رطة   صورة مف نخفض ب ضغط الم تخدام    . ال هلة اإلس ات س ذه الخالط ر ه وتعتب
تحمل      وة ال وزن وق ة ال ات بخف ذه الخالط تع ه ا تتم ضة آم يانة منخف وذات ص

يج ك نت تانة وذل ية والم ة العال يوم ذات الدرج بيكة األلومون ن س صنعها م ة ل
تجارية      ة ال ادة العالم ن م ي م الء خارج ية بط وم   NituffTMالمطل ي تق  والت

  . ميكرون من البي تى إف إي المنقوع في أآسيد األلومونيوم50بتوفير 
  الرتا فوم 

  البيـــــــــان  فتحة دخول  فتحة خروج  الكود

وم  " 1  " 1  13117 را ف ون 10 – ألت يقة /  جال ر35(دق يقة/ لت 0.4) دق
   رطل3.9 -% 6، % 3، % 1، % 

وم   " 1  " 1  12096 را ف ون 20 –ألت يقة /  جال ر75(دق يقة/ لت 0.4) دق
   رطل3.9 -% 6، % 3، % 1، % 

وم       " 1  " 1  13118 را ف ون    40 –ألت 0.4) دقيقة/ لتر 150(دقيقة  /  جال
   رطل3.9 -% 6، % 3، % 1، % 

را فوم      " 1.5  " 1.5  12094 0.4) دقيقة/  لتر 200(دقيقة  /  جالون   60 –ألت
   رطل4.9 -% 6، % 3، % 1، % 

را فوم      " 1.5  " 1.5  13119 0.4) دقيقة/  لتر 300(دقيقة  /  جالون   95 –ألت
   رطل4.9 -% 6، % 3، % 1، % 

وم    " 1.5  " 1.5  13120 را ف ون 125 –ألت يقة /  جال ر400(دق يقة/  لت ) دق
   رطل4.9 -% 6، % 3، % 1، % 0.4

وم    " 2.5  " 2.5  12528 را ف ون 200 –ألت يقة /  جال ر750(دق يقة/  لت ) دق
   رطل5و%5  6، % 3، % 1، % 0.4

  " 3.0 × "6.25تصميم ذات أبعاد صغيرة 
  أنبوبة التقاط من اإلستانلس ستيل

را اليت مع أنبوبة مرور جانبية والتي تسمح للجهاز بالتغيير من         الت
  .ياه دون الحاجة إلغالق الخالطالرغاوي للم

  الرتا اليت   
  البيــــــــــان  فتحة دخول  فتحة خروج  الكود

ت    " 1.5  " 1.5  9949 را الي ون  60ألت يقة /  جال ر 200(دق يقة / لت  )دق
   رطل4.5 -% 6 -% 3 -% 1 -% 4.

ت    " 1.5  " 1.5  9950 را الي ون  95ألت يقة /  جال ر 300(دق يقة / لت  )دق
   رطل4.5 -% 6 -% 3 -% 1 -% 4.

4) .دقيقة/  لتر400(دقيقة /  جالون 125ألترا اليت    " 1.5  " 1.5  9951
  ). رطل4.9-% 6 -% 3 -% 1 -% 

را اليت       " 2.5  " 2.5  8918 ون  200ألت يقة   / جال  -% 4) .دقيقة/لتر750(دق
  . رطل6.2 -% 6 -% 3 -% 1

ت   " 2.5  " 2.5  12483 را الي ون250ألت يقة / جال ر800(دق يقة/لت  ) دق
  . رطل6.2 -% 6 -% 3 -% 1 -% 4.

يتم طرح آل خالط من خالطات األلترا فوم واأللترا اليت متكاملة مع بشابير معايرة             :  ملحوظة  
تقاط   بوبة ال رة   . وأن بورى معاي رح باش تم ط ية  % 6وي سعات جالون ون 125 & 95ب /  جال

يقة  دال من باشبورى                . دق رة اإلختدفقي ب از المعاي د جه أنظر .  المعايرة الفردية    مع رجاء تحدي
  .  من أجل الحصول علي المزيد من المعلومات 86فصحة 

  
 
 

  خالطات الرغاوي وزن فائق اخلفه
 ورغاوي فائقة الدقة ألرتا فوم وألرتااليت
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  جهاز املعايرة القياسي 
  البيــــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

  دقيقه/جالون10  –) دقيقة/  لتر 35(جهاز المعايرة بسعة جالونية   13121

0 0.4 %- 1 %- 3 %- 6%  

  % 6 -% 3 -% 1 -% 0.4 0-)دقيقة/  لتر 75(يرة بسعة جالونية جهاز المعا  12639

  %6 -% 3 -% 1 -% 0.4 0)دقيقة/ لتر150(جهاز المعايرة بسعة جالونية   12640

  %6 -% 3 -% 1 -% 0.4 0)دقيقة/ لتر200(جهاز المعايرة بسعة جالونية   12641

  %6 -% 3 -% 1 -% 0.4 0)دقيقة/ لتر300(جهاز المعايرة بسعة جالونية   12642

  %6 -% 3 -% 1 -% 0.4 0)دقيقة/ لتر400(جهاز المعايرة بسعة جالونية   12643

  %6 -% 3 -% 1 -% 0.4 0)دقيقة/ لتر750(جهاز المعايرة بسعة جالونية   13122

  %6 -% 3 -% 1 -% 0.4 0)دقيقة/ لتر900(جهاز المعايرة بسعة جالونية   13123

  يلجمموعة إصالح أو جمموعة التحو
  البيــــــــــــــــــان   الكود

  )دقيقة/  لتر 35(دقيقة /  جالون 10  13126

  )دقيقة/  لتر 75(دقيقة /  جالون 20  13127

  )دقيقة /  لتر 150(دقيقة /  جالون 40  13128

  )دقيقة/  لتر 200(دقيقة /  جالون 60  13178

  )دقيقة/  لتر 300(دقيقة /  جالون 95  13179

  )دقيقة/  لتر 400(دقيقة / الون  ج125  13180

  دعامة التعليق
  البيــــــــــــــــــان   الكود

ن       7308 ي م الء نهائ ية بط ته مطل يق ثاب ة تعل دعام
  األحمر اإليبوآسي

  

  ألرتا اليت وألرتا فوم
 خيارات
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ذه الخالطات بصورة أولية من سبيكة األلومونيوم الموضوعة في أآسيد األلومونيوم الصلب المعالج حراريا والت                      تم صنع ه  50ي توفر   ي
شطيب نهائي من األحمر اإليبوآسي لسيارة اإلطفاء أو من البرونز              رون مع طالء وت وبالنسبة للمكونات األخري فهي مصنوعة من . ميك

تجارية      ة ال ادة العالم ية بم ا بصورة نهائ يوم مع طالئه ر   NITUFFTMسبيكة األلومون ى إف إي   50 والتي توف ى ت ـ ب رون من ال  ميك
  . د األلومونيوم المؤنودالمنقوع في أآسي

ل              توري لك بدأ الفن بقا للم د    200وتعمل الخالطات ط ربعة  "/  باون ياه المضغوطة من خالل طرف اإلطالة الخاصة      .   م يجة لمرور الم ونت
ز للرغاوي، ويتم ترآيب الخالط بصمام ال رجع                              سائل المرآ تم شفط ال ر اإلمتصاص وي شكيل تأثي تم ت ه ي تقاربة ، فإن بوبة الم ي مزود  باألن

وم بمنع المياه من التدفق مرة أخري إلي داخل السائل المرآز للرغاوي                         ذى يق ين وال ي ثيل ويقوم جهاز المعايرة  . بصمام آروي من البول
ز ومن ثم يقوم بتحديد النسبة المئوية للسائل المرآز                      سات بتنظيم تدفق الترآي ز بحاب ويضمن صمام تنظيم الضغط تدفق     . الرقمي المجهي

  . ستمر لمخلوط رغاوي مرآز حتي في ضغط منخفضدائم وم

  % 6  -صفر  :  جهاز معايرة رقمي غير محدد 

 % 35 / +  -فاقد احتكاك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   قدم من الخرطوم 150مثال بـ  
P1  دقيقة / جالون   الطول  

  دقيقة /  جالون 125 –دقيقة /  لتر 500    

   بار5

   مربعة"/  باوند72.5
  دقيقة/  جالون 150 –دقيقة /  لتر 650   قدم150 – متر 45

  .دقيقة/  جالون 200 –دقيقة /  لتر 800    

  

  

 اخلالطــــــــــات
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MIXY 1.5 "  2.5  و "   
  % 6  -بأنبوبة جانبية وصمام معايرة من صفر  

  معدل التدفق  فتحة الدخول  فتحة الخروج  الكود

  *دقيقة/ لتر150  "1.5أنثوية   "1.5ذآرية   18746

  *دقيقة/ لتر225  "1.5ثوية أن  "1.5ذآرية   18426

  *دقيقة/  لتر 400  "1.5أنثوية   "1.5ذآرية   18747

  *دقيقة/  لتر 800  "1.5أنثوية   "1.5ذآرية   18748

  **دقيقة /جالون60  "1.5أنثوية   "1.5ذآرية   18749

  **دقيقة /جالون95  "1.5أنثوية   "1.5ذآرية   18750

  **ة دقيق/جالون125  "1.5أنثوية   "1.5ذآرية   18751

  **دقيقة /جالون150  "2.5أنثوية   "2.5ذآرية   18752

  **دقيقة /جالون200  "2.5أنثوية   "2.5ذآرية   18753

  **دقيقة/ جالون250  "2.5أنثوية   "2.5ذآرية   18754
  %6 و -% 5 -% 3 -% 2 -% 1ضبط جهاز المعايرة علي اإلغالق 
  %  6 و -% 3 -% 1 -% 0.4ضبط جهاز المعايرة علي اإلغالق 

  
  
  

  
.  

  
  
  

 
  فتحة الدخول وفتحة الخروج  الكود

معدل التدفق 
  متر/ جالون-متر/لتر

  الموديل

  * آر2زد   دقيقة/ لتر 200   " 1.5ستورز   18755
  ** آر2زد   دقيقة/  جالون60   أنثوية ذآرية – " 1.5  18764
  * آر2زد   دقيقة/ لتر 200  336بي إس   16083
  * آر 4زد   دقيقة/لتر400  " 2.5ستورز   18758
  ** آر 4زد   دقيقة/ جالون95   أنثوية ذآرية" 1.5  18765
  * آر 4زد   دقيقة/لتر400  336بي إس   16084
  * آر 8زد   دقيقة/لتر800  " 2.5ستورز   18761
  ** آر 8زد   دقيقة/جالون200   أنثوية ذآرية 2.5  18766
  * آر 8زد   دقيقة/لتر800   336بي إس   18763

  %6 و -% 5 -% 3 -% 2 -% 1علي اإلغالق ضبط جهاز المعايرة 
   % 6 و -% 3 -% 1 -% 0.4ضبط جهاز المعايرة علي اإلغالق 

  
  
 
  
  
  
  

  اخلالط/ اخلالطات 
 . والتي تطر متكاملة مع أنبوبة النقاط% 6أنبوبة جانبية وصمام معايرة من صفر لـ 

  فتحة الدخول  الكود
  وفتحة الخروج

معدل التدفق 
 –دقيقة /لتر

  قيقةد/جالون
  1500/400   الرجاء التحديد–قالووظ أوستورز " 6 ، 5 ، 4  7255
    2000/530   الرجاء التحديد–قالووظ أوستورز " 6 ، 5 ، 4  7256

 اخلالطــــــــــات

يار خالط مصنوع من الربونز يتطابق مع مع
 DIN 14 384   املستوي القياسي

يتم تصنيع الجسم من البرونز والمجهز بفلتر في فتحة الدخول يتم تجهيز
بأنبوبة جا نبية ويأتي متكامال % 6 -هذا الخالط بصمام معايرة من صفر  

 .مع أنبوبة اإللتقاط
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   MIXYجهاز املعايرة خلالط 
يوم المؤنود ، وذلك من أجل الدقة الفائقة في         ية من األلومون يتم توفيره %  1.0 ، 0.5 ، 0.1مصنوع بصورة أول

  . رحه بفتحة دخول وفتحة خروج في الوصلة المتقارنة المزدوجة من نوعية ستورز أو جي إف آروط
 

  البيـــــــــــــــان   الكود

  جهاز معايرة بوصلة متقارنة مزدوجة من نوعية ستورز  25274

  جهاز معايرة بوصلة متقارنة مزدوجة من نوعية جي إف آر  25272

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  خالط الضغط العايل
تحة   ود بف يوم المؤن ن األلومون ية م صورة أول صنوع ب م

ل منهما               بلغ قطر آ تحة خروج ي   آما يلغ    " 1.0دخول وبف
ول  تحة الدخ غط ف ل 580ض د لك ربعة " باون ار 40/  م  ب

بلغ    روج ي تحة الخ غط ف د377وض ربعة"/ باون ار 26/ م  ب
   %6  -بصمام معايرة من صفر 

 
  ـــــــــــان البيــــــــــــــــــــــــــ  الكود

  دقيقة /  لتر 75/ دقيقة /  جالون 20خالط ضغط عالي   7248

  دقيقة /  لتر 150/ دقيقة /  جالون 40خالط ضغط عالي   7249

 
  
 

  البيــــــــــــــــان  الطول  الكود
   دي إن لسلسلة ألترافوم وألترااليت 19 بي إس بي أنبوبة " 3/8أنثوية    متر1.0  12960

   متر1.5  12960-2
ثوية  بوبة " 3/8أن ي أن ي إس ب سعات 20 ب رااليت ب رافوم وألت سلة ألت  دي إن لسل
  %6دقيقة ببشبورى معايرة / جالون125 و 95جالونية 

  . دي إن لسلسلة ميكسي 20 أنبوبة " 1.0 – 25ستورز دي إن    متر3.0  9329
  عايرة دي إن لجهاز الم20 بي إس بي أنبوبة " 3/8ذآرية    متر1.5  12960-1
   دي إن ألنبوبة الرغاوي38 أنبوبة – 52ستورد دي إن    متر3  9330

   متر1.5  إتش9327
 60 و   20 لبشبورى التفريغ الذاتية بسعات جالونية       19 أنبوبة دي إن     –توصيل سريع   

  . دقيقة/ جالون 
   دي إن لسلسلة ميكسي25 أنبوبة – جي إف آر " 1.0أنثوية    متر3.0  9327

  جهاز املعايرة
  الضغط احلايلخالط
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صميم ذ اد  صغيرة ت ن – " 3.0  × " 6.25ات أبع صنوعة م تقاط م بوبة ال  أن
ذى يمكن أن  ية وال بوبة جانب ز بأن را اليت المجه اإلستانلس ستيل لخالط األلت

    .يتحول من الرغاوي للمياه وذلك دون الحاجة إلغالق الجهاز
  خالط األلرتا اليت املصنوع من الربونز

  ــــــــــــــــــــــــــانالبيـ  فتحة الدخول  فتحة الخروج  الكود
را اليت     " 1.5  " 1.5  23091 ون 60ألت يقة  / جال ر  200(دق يقة /  لت 0.4) دق

   رطل6.4 -% 6 -% 3 -% 1 -% 
را اليت     " 1.5  " 1.5  23092 ون 95ألت يقة  / جال ر  300(دق يقة /  لت 0.4) دق

   رطل6.4 -% 6 -% 3 -% 1 -% 
را اليت      " 1.5  " 1.5  23093 0.4) دقيقة/  لتر 400(قيقة د/ جالون125ألت

   رطل6.4 -% 6 -% 3 -% 1 -% 
وظة رة     :ملح بورى معاي زود بباش و م ت وه را الي ات اآللت ن خالط ل خالط م رح آ تم ط   ي

 95في الخالطات ذات السعة الجالونية % 6حيث يتم توفير باشبورى معايرة . وبأنبوبة التقاط
  .دقيقة / جالون125، 

سعة الجال       د ال رجاء تحدي ية ال ر وطرح جهاز المعايرة القياسي بدال من خالطات           . ون تم توفي وي
  .  للحصول علي المزيد من المعلومات92أنظر صفحة . المعايرة الفردية

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  الكود  البيــــــــــــــــــــــــــــــــان   دقيقة/ جالون  الوزن 

ستخدم في خف             90   رطل5.8 وم ي را ف سواحل األمريكي بفتحة دخول       خالط ألت ر ال
   " 1.5وفتحة خروج إن بى إس أتش 

21871  

ناتو         60   رطل5.7 ف ال ي حل ستخدم ف وم ي را ف الط ألت  1203-891-21-210خ
  " 1.5بفتحة دخول وفتحة خروج إن بي إس إتش 

21867  

تمد في األسطول البحري اإليطالي بفتحة دخول                  95   رطل6.4 وم مع را ف خالط ألت
  4- 56روج إم وفتحة خ

21875  

  

   الرغاوي ألرتا اليت وألرتا فومخالطات
 املصنوعة من الربونز
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  الحشوة  إن  دي إيه
  إف أي إل

 1دي
القطر 
  األول

  الطول  العمق  دي القطر
  الفالنشات

 فتحة –فتحة الدخول 
  الخروج

التدفق 
  الكود  دقيقة/لتر

  7078  200  16بى إن -40دى إن   207  150  110  18  16ذآرية إم   4   بىإس بي 3/8أنثوية 
  7235  200  16بى إن – 50دى إن   293  165  125  18  16ذآرية إم   4   بى إس بي" 1أنثوية 
  21716  400  16بى إن – 50دى إن   293  165  125  18  16ذآرية إم   4   بى إس بي" 1أنثوية 
  7079  400  16بى إن – 65دى إن   388  185  145  18  16ذآرية إم   4   بى إس بي" 1أنثوية 
  7238  500  16بى إن – 65إن دى   411  185  145  18  16ذآرية إم   4   بى إس بي" 1أنثوية 
  7239  600  16بى إن – 65دى إن   411  185  145  18  16ذآرية إم   4   بى إس بي" 1أنثوية 
  7240  800  16بى إن – 65دى إن   411  185  145  18  16ذآرية إم   4   بى إس بي" 1أنثوية 
  7241  1000  16بى إن – 80دى إن   487  200  160  18  16ذآرية إم   8   بى إس بي" 1أنثوية 
  20948  1000  20 بى إن – 80دى إن   487  190.5  152.4  19  16ذآرية إم   4   بى إس بي" 1أنثوية 
  7242  1200  16 بى إن –  100دى إن  807  220  180  18  16ذآرية إم   8   بى إس بي" 1أنثوية 
  21998  1200  20 بى إن 100دى إن  807  228.6  190.5  19  16ذآرية إم   8   بي إس بي" 1.5أنثوية 
  7243  1500  16 بى إن 100دى إن  807  220  180  18  16ذآرية إم   8   بي إس بي" 1.5أنثوية 
  21999  1500  20 بى إن 100دى إن  807  228.6  190.5  19  16ذآرية إم   8   بي إس بي" 1.5أنثوية 
  7244  2000  16 بى إن 100دى إن  807  220  180  18  16ذآرية إم   8   بي إس بي" 1.5أنثوية 
  22000  2000  20 بي إن 100دى إن  807  228.6  190.5  19  16ذآرية إم   8   بي إس بي" 1.5أنثوية 
  14782  3000  16 بى إن 100دى إن  807  220  180  18  16ذآرية إم   8   بي إس بي" 1.5أنثوية 
  22004  3000  20 بى إن 100دى إن  807  228.6  190.5  19  16ذآرية إم   8   بي إس بي" 1.5أنثوية 

  22166  4000  16 بى إن 150دى إن  1784  285  240  22  20آرية إم ذ  8  75ستورز بي 
  22005  5000  16 بى إن 150دى إن  1784  285  240  22  20ذآرية إم   8  75ستورز بي 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رة علي هذه الخالطات من أجل التأآد من متوسط التدفق مع                  تم إجراء معاي ي
بلغ    دل سماح ي ـ % 10 –مع تعديل % 40ب د احتكاك ول ر  فاق ود تأثي  اإلحتكاك المفق

  . مباشر علي متوسط النسبة المئوية للخالط

  خـــالط مجهز
 وغشاء معايرة مصنوع من اإلستانلس ستيل

n # holes
 Ø d1

Ø d

Ø D

L

Ø Da
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  الحشوة  إن  دي إيه
  إف أي إل

 1دي
القطر 
  األول

دي 
  الطول  العمق  القطر

  فالنشات
 فتحة –فتحة الدخول 
  الخروج

التدفق 
  الكود  دقيقة/لتر

  22187  200  16 بي إن – 50دى إن   293  165  125  18  16ذآرية   4   بي إس بي"أنثوية نصف 
  21995  400  16 بي إن – 50دى إن   293  165  125  18  16ذآرية   4   بي إس بي"أنثوية نصف 
  22180  400  16 بي إن 65دى إن   388  185  145  18  16ذآرية   4   بي إس بي"أنثوية نصف 

  22228  800  16 بي إن 65دى إن   411  185  145  18  16ذآرية   4   بي إس بي" 1أنثوية 
  22006  1000  16 بي إن – 80دى إن   487  200  160  18  16ذآرية   8  ي إس بي ب" 1أنثوية 
  22001  1000  20 بي إن – 80دى إن   487  190.5  152.4  18  16ذآرية   4   بي إس بي" 1أنثوية 
  22007  1200  16 بي إن -100دى إن   807  220  180  18  16ذآرية   8   إن بي تى " 1.5أنثوية 
  22008  1200  20 بي إن – 100دى إن   807  228.6  190.5  18  16رية ذآ  8   إن بي تى " 1.5أنثوية 
  22169  1500  16 بي إن -100دى إن   807  220  180  18  16ذآرية   8   إن بي تى " 1.5أنثوية 
  22170  1500  20 بي إن – 100دى إن   807  228.6  190.5  19  16ذآرية   8   إن بي تى " 1.5أنثوية 
  22183  2000  16 بي إن -100دى إن   807  220  180  18  16ة ذآري  8   إن بي تى " 1.5أنثوية 
  22184  2000  20 بي إن – 100دى إن   807  228.6  190.5  19  16ذآرية   8   إن بي تى " 1.5أنثوية 
  22185  3000  16 بي إن -100دى إن   807  220  180  18  16ذآرية   8   إن بي تى " 1.5أنثوية 
  22186  3000  20 بي إن – 100دى إن   807  228.6  190.5  19  16ذآرية   8   إن بي تى " 1.5أنثوية 

  21558  4000  16 بي إن -100دى إن   1784  285  240  22  16ذآرية   8  75ستورز بي 
  22009  5000  16 بي إن -100دى إن   1784  285  240  22  16ذآرية   8  75ستورز بي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توسط التدفق مع معدل يتم إجراء معايرة علي هذه الخالطات من أجل التأآد من م
فاقد احتكاك ولتعديل اإلحتكاك المفقود تأثير مباشر % 40بـ % 10 –سماح يبلغ 

  .علي متوسط النسبة المئوية للخالط
  
  
  
  
  
  

  -%  0.4 –جهاز المعايرة المصنوع من اإلستانلس ستيل والبرونز عند اإلغالق 
1  %-  3  %-  6.%  
 

  البيـــــــــــــان   الكود

  دقيقة /          لتر 200  -دقيقة /  جالون 60  15099

  دقيقة /          لتر 300  -دقيقة /  جالون 95  15309

  دقيقة /        لتر 400 –دقيقة /  جالون 125  15100

  دقيقة /        لتر 800  -دقيقة /  جالون 250  22231

  دقيقة /      لتر 1000  -دقيقة /  جالون 300  19360

  دقيقة /      لتر 2000  -دقيقة / جالون 600  14757

  دقيقة /       لتر 3000 -دقيقة /  جالون 800  14758

    

 معايرة  وجهاز خـــــالط جمهز بغشاء
 معايرة

n # holes
Ø d1

Ø d

Ø
 D

L

Ø
 D

a
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  حول خالط المضخة 

از معايرة غير محدودة تتراوح ما بين             مصنوعة من   –وأنبوبة التقاط    % 0.2مع جه
ن       ك م فر وذل ون األص ن الل الء م كل ط ة وش ى الدرج رارى العال تيك الح ل البالس  أج

  ويتم توفير شكل آخر لفتحة الدخول وفتحة الخروج . المرونة واللدانة 
  دقيقة/  لتر –دقيقة / جالون   فتحة الدخول  فتحة الخروج  الكود

ر NST 75 بوصة 1.5أنثوية   NST بوصة 1.5ذآرية   18826 ل  /  لت يقة لك ار 10دق ون 20 – ب /  جال
  بوصة مربعة /  باوند 200دقيقة لكل 

ر NST  125 بوصة 1.5أنثوية   NST بوصة 1.5رية ذآ  18827 ل /  لت يقة لك ار 10دق ون 40 – ب /  جال
  بوصة مربعة /  باوند 200دقيقة لكل 

ر NST  200 بوصة 1.5أنثوية   NST بوصة 1.5ذآرية   18828 ل /  لت يقة لك ار 10دق ون 60 – ب /  جال
  بوصة مربعة /  باوند 200دقيقة لكل 

ر NST  300 بوصة 1.5أنثوية   NST بوصة 1.5ذآرية   18829 ل /  لت يقة لك ار 10دق ون 95– ب /  جال
  بوصة مربعة /  باوند 200دقيقة لكل 

ر    NST  400 بوصة 1.5أنثوية   NST بوصة 1.5ذآرية   15006 ل     /  لت يقة لك ار    10دق /  جالون   1250– ب
  بوصة مربعة /  باوند 200دقيقة لكل 

  
  
  

ط الذاتي نظام        شابير ذات الخل ثابتا ، مستمرا، خفيف الوزن ، قوي ، ومتين وترمز الب
ية وذلك دون الحاجة لوجود خالط، وتعتبر هذه البشابير سهلة وبسيطة               سعة الجالون لل

سريعة      تجابة ال ة لإلس رعة فائق اءة س تخداوذات آف شابير    . اإلس ذه الب نع ه تم ص وي
ية من سبيكة األلومونيوم عالي الدرجة المطلية والمشطبة بصورة                نهائية بصورة أول

 NITUFFTMمن مادة العالمة التجارية آ
 ميكرون من الـ بي 50 والتي تطعي وتوفر  
يوم            سيد األلومون نقوع في أآ ى إف إي الم رة اإلغالق القياسية أيضا           . ت تم تغطية آ وي

ـ        ادة ال ا باستخدام م ر أعواما وأعواما من      NITUFF عن طريق طالئه  والتي توف
    .لحد األدني من التآآلالعمل السلسل والسهل مع وجود ا

  
  بشابري الرغاوي منخفضةالتمدد

  % 6و % 3 -% 1 -% 0.4 بشابير معايرة – إغالق –خلط ذاتي 
    .يتم طرحها وهي متكاملة مع أنبوبة التقاط

  فتح الدخول  الكود
  التدفق

  ) جالون دقيقة–دقيقة /لتر(
  20 / 75   " 1.5 أو " 1.0أنثوية   13735
  60 / 200   " 1.5و  أ" 1.0أنثوية   13736

  
  

  بشابير الرغاوي ذات التمدد المتوسط
  %6 -% 3 -% 1 -% 0.4 –بشابير معايرة – إغالق –تفريغ ذاتي 

  يتم طرحها وهي متكاملة مع أنبوبة التقاط
  )جالون دقيقة( التدفق  البيــــــــــــــــــان   الكود
  20  " 1.5 أو " 1.0أنثوية   8989
  60  " 1.5  أو" 1.0أنثوية   13237
  125  " 1.5أنثوية   13238
  250   " 2.5أنثوية   13239

  

  خــالط
  ذاتية اخللطباشابريب
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وم مؤسسة      ر نطاق واسع وعريض من أنابيب المياه         POKتق  بتوفي
نة ،    /  وية، المتي شبورى الق نخفض ذات الب تمدد الم رغاوي ذات ال ال

سعة الجالونية الثابتة مع معدل وصول للتدفق يصل              وزن وال يفة ال خف
د  + 100حتي    د تبلغ         ق سبة تمدي  ، ويتم صنع هذه األنابيب      10م مع ن

ادة   ية بم صورة نهائ ي ب ة المطل ي الدرج يوم عال بيكة األلومون من س
ـ    تجارية ال ة ال ر   NITUFFTMالعالم ي توف ن  50 والت رون م  ميك

يوم المؤنود مع                  سيد األلومون نقوع في أآ ى إف إي الم ـ بي ت دة ال مال
يوم بطالء األ         بوبة األلومون ومن الممكن أن   . حمر اإليبوآسي   طالء أن

دالت      زيادة مع وا ب يب ويقوم ذه األناب ن ه راطيم م ط خ ستفيد أي خ ي
بح       ذى أص رغاوي وال ول ال ياه أو محل ع الم ولهم م م ووص أدائه
ون        ذين يواجه صين ال اء المتخص ال اإلطف ن رج د م روري للعدي ض

  . خطورة أعلي
  

  أنابيب الرغاوي
    ذات تمدد منخفض وبدون وحدة إغالق 

 
  فتحة الدخول  الكود

  التدفق
  دقيقة/ جالون–د /لتر

  225/60  " 1.5ستورز   9043
  400/95  " 1.5ستورز   9045
  400/95   " 2.5ستورز   9046
  800/200   " 2.5ستورز   9048
  225/60  " 1.5أنثوية   9042
  400/95  " 1.5ذآرية   9044
  800/200  " 2.5أنثوية   9047
  20 / 75  " 1.0أنثوية   12669

  أنابيب الرغاوي
  ذات التمدد المتوسط ووحدة اإلغالق

  فتحة الدخول  الكود
  التدفق

  دقيقة/ جالون–دقيقة /لتر
  225  " 1.5أنثوية   6811
  400  " 1.5أنثوية   6813
  450  " 1.5أنثوية   23558
  800  " 1.5أنثوية   6816
  200  " 1.5أنثوية   9050
  400  " 1.5ستورز   9052
  400   " 2.5ستورز   9053
  800   " 2.5ستورز   9055
  200  " 2.5ذآرية   9049
  400  " 2.5ذآرية   9051
  800  " 2.5ذآرية   9054
  قيقة /  جالون 20   " 1.5أنثوية   9955
  قيقة /  جالون 60   " 1.5أنثوية   9956
  قيقة /  جالون 95   " 1.5أنثوية   9957
  قيقة /  جالون 125   " 1.5أنثوية   9958
  قيقة /  جالون 200   " 1.5أنثوية   2296
  قيقة /  جالون 250   " 2.5أنثوية   9959

  
  

  أنابيب رغاوي
 تقليدية ذات متدد منخفض
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وم شرآة      سلة ونطاق واسع وعريض من األنابيب           POKتق ر وطرح سل بتوفي

رغاوي       تمدد المتوسط لل شبورى قوي ومتين خفيف         /ذات ال زودة بب ياه والم الم
تدفق تصل حتي               دل وصول لل ك بمع ية مستمرة وذل سعة جالون وزن ب + 100ال

بلغ    دد ت ط تم د بمتوس دم واح بيكة   70ق ن س يب م ذه األناب نع ه تم ص ، وي
ية وخارجية من مادة العالمة                   ي بصورة نهائ ي الدرجة المطل يوم عال األلومون

تجارية    ر         NITUFFFMال وم بتوفي  ميكرون من البي تى إف إي       50 والتي تق
شبورى و     الء الب تم ط ا ي ود، آم يوم المؤن سيد األلومون ي أآ نقوع ف بوبة الم أن

سي ر اإليبوآ ون األحم يوم بالل ستفيد . األلومون راطيم أن ي ستطيع أي خط خ وي
ول    ياه أو بمحل ولها بالم ا ووص دالت أدائه ادة مع ع زي يب م ذه األناب ن ه م
ذين   اء المتخصصين ال ال اإلطف ن رج د م ذي أصبح ضرورة للعدي رغاوي ال ال

  . ينواجهون ويتعرضون لخطر آبير وعالي
  
 

   املتوسطة بشابري األنابيب
   تمدد متوسط بدون وحدة إغالق

  التدفق  فتحة الدخول  الكود
  )دقيقة/دقيقة أو جالون/لتر(

  دقيقة /  لتر 240 لـ 200   " 1.5أنثوية   1305
  دقيقة/  لتر 475 لـ 400   " 1.5أنثوية   1307
  دقيقة/  لتر 950 لـ 800   " 1.5أنثوية   1309
  قيقة د/  لتر240 أـ 200  " 1.5ستورز   9029
  دقيقة/  لتر 475 لـ 400  " 1.5ستورز   9031
  *دقيقة /  لتر 475 لـ 400   " 2.5ستورز   9032
  دقيقة/  لتر 950 لـ 800   " 2.5ستورز   9034
  *دقيقة /  جالون 20 لـ 15   " 1.0أنثوية   13740
  دقيقة /  جالون 60 لـ 50  " 1.5أنثوية   13737
  دقيقة / ون  جال125 لـ 95  " 1.5أنثوية   13738
  *دقيقة /  جالون 250 لـ 200   " 2.5أنثوية   13739

  بدون جهاز معايرة (*)      
 
  

  بشابري األنابيب املتوسطة
   تمدد متوسط بوحدة إغالق

  التدفق  فتحة الدخول  الكود
  )دقيقة/دقيقة أو جالون/لتر(

  دقيقة /  لتر 240 لـ 200   " 1.5أنثوية   1306
  دقيقة/  لتر 475 لـ 400   " 1.5أنثوية   1308
  *دقيقة/  لتر 950 لـ 800   " 1.5أنثوية   1756
  دقيقة /  لتر240 أـ 200  " 1.5ستورز   9036
  دقيقة/  لتر 475 لـ 400  " 1.5ستورز   9038
  دقيقة /  لتر 475 لـ 400   " 2.5ستورز   9039
  *دقيقة/  لتر 950 لـ 800   " 2.5ستورز   9041
  دقيقة /  لتر 240 لـ 200   " 2.5أنثوية   13741
  دقيقة/  لتر 475 لـ 400  " 2.5أنثوية   13742
  *دقيقة/  لتر 950 لـ 800  " 2.5ذآرية   13743
  دقيقة /  جالون 20 لـ 15  " 1.0أنثوية   13744
  دقيقة /  جالون 60 لـ 50  " 1.5أنثوية   13745
  دقيقة /  جالون 125 لـ 95  " 1.5أنثوية   13746
  *دقيقة /  جالون 250 لـ 200  " 2.5أنثوية   13747

  بدون جهاز معايرة (*)      
 
  

  بشابري األنابيب املنخفضة و املتوسطة
 لوحدة إغالق مزدوجة 

  البيــــــــــــــــــان   الكود
   " 1.5 فتحة دخول –دقيقة /  لتر 200 –دقيقة /  جالون 60تمدد مزدوج لكل   20351
   " 1.5 فتحة دخول –دقيقة /  لتر 400 – دقيقة /جالون 95تمدد مزدوج لكل   19722

  
 

 أنابيب الرغاوي ذات التمدد املتوسط
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  . بار7دقيقة لكل / لتر200 – مربعة " باوند 100دقيقة لكل /  جالون 60: التدفق
  150متوسط التمدد يزيد عن 

   من الرغاوي المشطبة والنهائية لكل دقيقة 3م30
  مصد مطاطي

   متر6/  قدم 20معدل الوصول يتجاوز 
   آجم7/ ل  رط15.4: الوزن 

  مقبض آبير للحمل
  شبكة رغاوي مصنوعة من اإلستانلس ستيل

ـ         ادة ال شطب بم يوم الم ن األلومون ية م صورة أول صنوعة ب ون NITUFFم  ول
  .األحمر اإليبوآسي

  .بنية قوية مقاومة للتآآل والبيئة البحرية والرغاوي
  " 2.5 أو " 1.5فتحة دخول بقطر 

  
 22612: الكود 

 
  
  
  
  
  
  
  

  الرغاوي لمراوح الضباب الكثيف الكهرائي والغازيخيار رأس 
   بار7دقيقة لكل /  لتر 200: التدفق 

  يتم طرحها متكاملة مع خالط وخرطوم التقاط
 500 لـ 350تمدد الرغاوي يتراوح من 

  
 

  الكود  البيان 
  25105   آيلو 10.0 الوزن – 400للمراوح التي يبلغ قطرها دي إن 

  25025  . آيلو10.5  الوزن - 500دي إن للمراوح التي يبلغ قطرها 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مزدوج متوسط
 ووحدة متدد ملحقة لرأس الرغاوي
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وم  يب المياه        POK شرآة   تق شابير وأناب سلة ونطاق عريض من ب ر وطرح سل الرغاوي ذات التمدد المنخفض المزودة والمجهزة /بتوفي
يفة الوزن ذات السعة الجالونية الثابتة مع معدل وصول للتدفق يتج                  نة وخف وية ومتي شبورى ق +  قدم مع متوسط تمدد يبلغ       275+ اوز  بب

شطيب بمادة العالمة التجارية                    . 10 ي الدرجة مع الت يوم عال يب من سبيكة األلومون شابير واألناب ذه الب تم صنع ه  والتي  NituffTMوي
ود المشطب باللون األحمر اإليبوآسي                 50تعطي    يوم المؤن سيد األلومون نقوع في أآ رون من البي في إف إي الم  ويستطيع أي خط . ميك

يب مع حدوث زيادة في أدائها ومعدالت الوصول بالمياه أو بمحلول الرغاوي             ذه األناب نظام حاصل علي امتياز . خراطيم اإلستفادة من ه
 .وبراءة إختراع

 
  بشابري رغاوي ذات متدد منخفض 

 
  التدفق  الوزن/ فتحة الدخول   الكود

  )دقيقة/ جالون–دقيقة /لتر(
  200/60   آج1.89 – " 1.5ستورز   25046
  200/60   آجم1.85 " 1.5فتحة دخول أنثوية   24117
  400/95  . آجم1.91 – " 1.5ستورز   25047
  400/95   آجم1.87 " 1.5فتحة دخول أنثوية   24121
  800/200   آجم2.94 – " 2.5استورز   25048
  800/200   آجم 2.92 – " 2.5فتحة دخول أنثوية   24125

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوزن/ فتحة الدخول   الكود
  التدفق

  –دقيقة /لتر(
  )دقيقة/جالون

  800/200   آجم1.3 – " 1.5فتحة دخول جي بقطر   24174
  1500/400   آجم3.0 – " 2.5فتحة دخول جي بقطر   23989
  2000/500   آجم3.0 – " 2.5فتحة دخول جي بقطر   24038
  3000/800   آجم6.0 – " 3.5فتحة دخول أنثوية بقطر   24042
  4000/1050   آجم6.0 – " 3.5فتحة دخول أنثوية بقطر   24046
  5000/1300   آجم6.0 – " 3.5فتحة دخول أنثوية بقطر   24169
  6000/1600   آجم10.0 – " 3.5فتحة دخول أنثوية بقطر   24079

  

 +30 %  
 أفضــل تأديــة

 

  متدد منخفض
  2010 –الرغاوي املسجلة يف براءات اإلخرتاع 

 وأنابيب الرغاوي
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   بزناد إغالق خاصة لتأمني وضعية بشبورى

   .التدفق املستقيم أو الضباب والشطف
  

 منتجات أخري إبداعية
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رآة     رغاوي المتح دة ال ورة وح وم (مقط وبايل ف عتها   ) م بلغ س ي ت  26والت

ون    ر أو     100/ جال  لتر تصميما جديدا بتأثير عالي لخزان 150/  جالون40 لت
ار      ي إط زح وموضوع ف ي الن ر ذات ذى يعتب ون وال فر الل ين األص ي ثيل البول

ز  ا مجه ا أنه سي آم ر اإليبوآ ون األحم وي ومشطب بالل يكل أق ة بعجالت وه
مكسوة بالمطاط، وبخالط رغايو مزود بصمام معايرة غير محدودة موضوع             

ـ       ين صفر ل تقاط صافية واضحة من البي في سى المقوي ،   % 6ب بوبة ال ، أن
بلغ طوله  ي 50خرطوم مطاطي ي د والت صميم الجدي دم وباشبورى ذات الت  ق

تا      وة والم زايا الق ر م ي توف ط والت نخفض أو متوس تمدد م ز ب ة تتمي نة وخف
وزن التي تبحث عنها في العربة المتحرآة ويتم صنع هذه العربة المتحرآة               ال
تجارية    ة ال ادة العالم شطيبها بم ع ت ة م ي الدرج يوم عال بيكة األلومون ن س م

NituffTM       ر رون من البي تى إف إي المنقوع في أآسيد           50 والتي توف  ميك
ود    يوم المؤن رة           . األلومون ضا تغطية وطالء آ تم أي وحدة اإلغالق القياسية    وي
ـ        ية ال ر أعواما من العمل السهل والسلس         Nituffباستخدام عمل  والتي توف

   . مع وجود الحد األدني من التآآل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 البيـــــــــــــان  الكود  
سعة          7949 ر  100وحدة رغاوي متحرآة ب  جالون ببشبورى   26/ لت

 دقيقة/ جالون60رغاوي ذا تمدد منخفض بسعة 
سعة          7950 ر  100وحدة رغاوي متحرآة ب  جالون ببشبورى   26/ لت

 دقيقة/ جالون60رغاوي ذا تمدد متوسط بسعة 
سعة          7951 ر  150وحدة رغاوي متحرآة ب  جالون ببشبورى   40/ لت

 دقيقة/ جالون60رغاوي ذا تمدد منخفض بسعة 
سعة          7952 ر  150وحدة رغاوي متحرآة ب  جالون ببشبورى   40/ لت

 دقيقة/ جالون60رغاوي ذا تمدد متوسط بسعة 

 وحدة الرغاوي املتحرآة
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  الكود  البيان  اإلرتفاع  العرض  الطول  الوزن
موزع تناسبي صغير بي أوآيه مينى بروبورشنر               " 2.2  " 5.5   رطل0.66

  " ¾ بفتحة دخول وبفتحة خروج  –
18806  

ور       " 2.2  " 5.5   رطل0.66 س المذآ ي    نف وزع  خال ي م ن ف اله ولك أع
  .أنظر تي إتش آر يو. وصافي 

   سى18806

نر       " 3.5   " 14.5   رطل2.54 يه بروبورش ي أوآ بي ب وزع تناس تحة -1م  بف
  " 1.0 وبفتحة خروج " 1.5دخول 

90054  

نر       " 3.5   " 14.5   رطل2.62 يه بروبورش ي أوآ بي ب وزع تناس تحة -1م  بف
  ." 1.5دخول  وبفتحة خروج 

90054-15  

ي           " 3.5   " 14.5   رطل2.62 وزع خال ي م ن ف اله ولك ور أع س المذآ نف
افي  ر –وص   أنظ

  تى إتش آر يو

   سى90054-15

يه بروبورشنر               " 3.5  " 16.0   رطل3.4 ي أوآ  بفتحة  – 1موزع تناسبي ب
   " 2.5دخول وفتحة خروج 

90054-25  

يه بروبو          " 13.5  " 3.5  " 26.5   رطل29.8 ي أوآ  بفتحة  – 2رشنر   موزع تناسبي ب
  " 2.5 أو 1.5دخول وبفتحة خروج 

90055  

اوي    " 12.2  " 3.5  " 34.5   رطل9.58 شبورى رغ وم POKب ول  ) 1( ف تحة دخ بف
1.5 ".  

13615  

اوي    " 14.2  " 7.0  " 13.5   رطل3.0 شبورى رغ وم POKب ول  ) 2( ف تحة دخ بف
1.5 "   

15207  

شبورى رغاوي صغيرة        " 9.5   " 4.0  " 13.0   رطل3.3 ى فوم بفتحة    POK ب مين
ول  ، 25، 20، 15 ، 10 ، 5 " 1.5 أو 1.0دخ

  قيقة/ جالون37 و 32، 30

18673  

غيرة    " 15.2  " 7.0  " 14.5   رطل3.3 اوي ص شبورى رغ وم  POKب ى ف  أومين
ول     تحة دخ ا وبف ن فكه ي يمك  " 1.5 أو 1.0والت

  . دقيقة/ جالون40وبسعة جالونية 

18673-1  

 

Pok فوم   
 بتكنولوجيا ستيك السريعة
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ز وحدة      وم تتمي ويك ستيك باستخدام       POK ف يا آ  بتكلولوج

تخدام     سهلة اإلس صغيرة وال صلبة ال صاق ال ادة اإللت م
رطبة       وامل ال رغاوي أو الع وجد ضرورة الستخدام     .  لل وال ت

ادة        ال م تم إدخ ه ي ك ألن رغاوي وذل و لل ات أو دل خالط
رغاوي الالصقة ي  /ال ط والت بوبة الخل ي أن رطب ف ل ال العام

وم ب قةتق ادة الالص ة الم ات . إذاب ل نطاق تخدام آ تم اس وي
ي      صل إل نخفض ت و م ي نح ضغط عل طات ال  20ومتوس

د  ربعة  "/باون يوم عالي           . م تم صنعها من سبيكة األلومون وي
 NITUFFTMالدرجة مع التشطيب بمادة العالمة التجارية 

ر  ي توف سيد 50والت ي أآ ور ف يفلون المغم رون من الت  ميك
ود  يوم المؤن ـ  األلومون الف ال ن  20بخ ري م رون األخ  ميك

ية  ودة القياس سيطة     . األن هلة وب وحدة س ذه ال ر ه وتعتب
يها    تدريب عل هولة ال ي س افة إل تخدام باإلض ي . اإلس ويكتف

تخدام        ع اس ضله م ا تف سب م ي ح نظام عل ضبط ال يام ب الق
ي    ار آاآلت ين أقط ن ب يار م تعددة لإلخت وزعات م  ، " ¾: م

ذه الم " 2.5 ، " 1.0 ستطيع ه ين  ، وت ضا تأم وزعات أي
صورة    ضخة أو ب وحة الم ي ل رة ف صورة مباش وحدة ب ال

  .داخلية بين الخراطيم
  

  )POKفوم (وحدة رغاوى 
  )االلتصاق السريع(ولوجيا آويك ستيك و بتكن

 PTFEحلقة طالء صلبة مؤنودة فى األلومونيوم ، 
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  البيـــــــــــان   الكود
وم   8987 دي ف دة هان ون2.5وح زان أصفر  10/ جال زة بخ رحها وهي مجه تم ط ي ي ر والت  لت

وحدات رغاوي ملحقة ذات تمدد منخفض ومتو                 ي وب ريغ ذات شبورى تف ع، ب  75سط  الم
ر  1،  % 0.4دقيقة ، آتيفة ترآيب ، شريط آتف وبشابير معايرة          / جالون 20 –دقيقة  /لت
  %.6و % 3، %

وم   25098 دي ف دة هان ون5.0وح زان أصفر  20/ جال زة بخ رحها وهي مجه تم ط ي ي ر والت  لت
وحدات رغاوي ملحقة ذات تمدد منخفض ومتوسط                   ي وب ريغ ذات شبورى تف ع، ب  75الم

ر  1،  % 0.4دقيقة ، آتيفة ترآيب ، شريط آتف وبشابير معايرة          /ون جال 20 –دقيقة  /لت
  %.6و % 3، %

  الكماليات /الخيارات  
ط       13749 دد متوس ة ذات تم وحدة ملحق ريغ ب ية التف شبورى ذات ر75ب يقة /لت  20 –دق

  " 1.0 –دقيقة /جالون
نخفض       13750 دد م ة ذات تم وحدة ملحق ريغ ب ية التف شبورى ذات ر200ب يقة / لت  60 –دق

  ." 1.5 –دقيقة /جالون
تيل     12789 تانلس س ن اإلس صنوعة م ثقوبة م شبورى م ة لب دة ملحق ر75وح يقة / لت  20 –دق

  " 1.0 –دقيقة /جالون
   " 1.0 –دقيقة /  جالون 20 –دقيقة /  لتر 75بشبورى ذاتية التفريغ   12678
  " 1.0 –يقة دق/  جالون 20دقيقة/  لتر75وحدة ملحقة ألنبوبة ذات تمدد منخفض   12669
  " 1.0 –دقيقة /  جالون 20 –دقيقة /  لتر75وحدة ملحقة ألنبوبة ذات تمدد متوسط   12405
ة ذات تجويف أملس        12749 دة ملحق ر 75 " 5/16وح يقة  / لت  1.0 –دقيقة /  جالون 20 - -دق

"  
  .  البي في سى المقوي – قدم 10/  متر 3تمديد لخرطوم التفريغ   12751
  .  جالون المشطب باللون األحمر اإليبوآسي2.5رآيب لموديل آتيفة ت  11716

 
ة لـبشبورى                 تامة والكامل يات ال يات هي الكمال ذه الكمال ر ه هاندي (تعتب

وم  ومن خالل وضع الراحة وامكانية المناورة في اإلعتبار ، فلقد تم             ). ف
سعة          ون  2.5تصميمها لعمل خزان ب ة نسبية         / جال ي ظهرك بخف ر عل لت

تم طرحها     ( سعة           ي ون    5بصورة قياسية في وحدة ب ر  20/ جال ويتم .  لت
ادة معيقة أللسنة اللهب ، آما أنها تتميز بحشوة                 شييدها بالكامل من م ت
يف محشوة ومبطنة يمكن ضبطها                 االت آت سميك وحم وم ال ظهر من الف

بطها   ن ض صر يمك االت خ در وحم االت ص ة  . وحم سهل مالحظ ن ال وم
نافع وفوائد هذه الحماالت ذات ال       شكل والمظهر المنخفض حيث تحافظ     م

ام مقابل                    نطقة الجذع المنخفضة بإحك وزن في م ي ال ة الخصر عل حمال
ي ظهرك وهو ما يجعل عملية الدخول من                    رآوب عل نع جسمك من ال م
واب والمساحات الضيقة سهال ويتم خفض اإلرهاق الناجم عن              ر األب غي

ويلة     سافات ط ل لم ية الحم ية باإل  . عمل ذه العمل تقوم ه ي  وس اء عل بق
  .الحمائل في وضعية مريحة 

 
  شنطة حتمل علي الظهر 

  البيــــــــــان  الكود
ية    90012 سعة جالون ي الظهر ب بطة 2.5شنطة تحمل عل ادة مث ون مصنوعة من م  جال

  للهب 

  

  وحدة رغاوي حممولة–هاندي فوم 
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من بين التطورات والطفرات المتقدمة األخري التي قمنا بضمها لعائلتنا           
ولة    رغاوي المحم دات ال ن وح دة  م وم وح وم (، تق دي ف دة ) هان الجدي

دة من   وعة واح ي مجم يه ف تاج إل ريده وتح ل شئ ت ر آ بإحضار وتوفي
رغاوي المحمولة         يقات واستخدامات وحدات ال وتعتبر هذه الوحدة   . تطب

شبورى       زها بب تم تجهي ي ي رغاوي والت دات ال ي وح دث ف ي األح ه
ريغ التي نقوم بإنتاجها وبجهاز المعا           ية التف رغاوي ذات يرة الذى يمكن   ال

ا    ون له ي يك ات الت تخدام الخالط ة اس وم بخفض وإزال ذى يق زعه وال ن
  .هبوط في الضغط العالي بصورة استثنائية 

وحدة هاندي فوم بهبوط في الرغاوي، وهذا يعني أنه يمكنك               وجد ب وال ي
ين   ا ب راوح م نخفض يت ي ضغط م ل ف ـ 30العم د600 ل ربعة "/ باون  م

يع االحوال          يق معدل وصول أفضل ومتوسط تردد     وسيمكنك في جم تحق
  . أفضل من أي شئ آخر تقوم باستخدامه

تم صنع هذه الوحدات المحمولة من سبيكة األلومونيوم عالي الدرجة            وي
تجارية    ة ال ادة العالم شطب بم ر NITTUFFTMالم ي توف  50 الت

ود   يوم المؤن سيد األلومون ي أآ نقوع ف ى إف إي الم ي ت رون من الب ميك
ـ      ودة القياسية          20بخالف ال رون األخري من األن ويتم أيضا طالء   .  ميك

ـ    ية ال س عمل تخدام نف ريق اس ن ط ية ع الق القياس دة اإلغ رة وح آ
NITUFF            ر أعواما من العمل السلس والسهل مع الوصول  والتي توف

  . للحد األدني من التآآل
  
  
  
  

  .حجم مدمج وخفة الوزن  �
 .تصميم اقتصادي للوصول للحد األقصي للراحة •
 .قصي وأفضل معدل وصول وتخلخل واختراقأ •
 .يتم هندستها وإدارتها لكي تصبح صديقة للمستخدم بصورة مفرطة •
 . لتر20 أو 10/ جالون5 أو 2.5خزان من البولي ثيلين ذات تأثير عالي بسعة جالونية  •
 .وحدات ملحقة متوسطة ومنخفضة ذاتية التفريغ للبشبورى •
 . حمائل حمل علي الكتف •
 دقيقة /  جالون 20لونية قياسية سعة تدفق جا •
 %. 6و % 3، % 1، % 0.4بشابير معاية وقياس  •
 
  
  
  
  
  

   لتر20 و 10/  جالون 5 و 2.5مواصفات هاندي فوم 
 

    الطول   العرض  اإلرتفاع  الوزن
 20/  آجم9

  رطل 
/  مم 545

21.5 "  
/ مم  155
6.1 "  

  /مم493
19.4 "  

   لتر 10/ جالون2.5هاندي فوم 

/ آجم11 
   رطل3.3

/مم 635
25.0 "  

/ مم228
9.0 "   

/ مم493
19.4 "  

   لتر 10/  جالن 5.0هاندي فوم 

  
 

  وحدة رغاوي حممولة–وحدة هاندي فوم 
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 أفضل مولد متعدد اإلستعماالت يف اموعة الصغرية

وم بخفض    ي تق ريد والت يفة للتب بورة آت ل ش شكيل وعم ولد بت ذا الم وم ه يق
ر       الل المبخ ن خ ك م واء وذل رارة اله ة ح ط   . درج دل ومتوس راوح مع ويت

دقيقة /  جالون   44/ دقيقة  / لتر 166 – قدم   60/ متر 18وصول الخاصة به      ال
ل    د في ال     200لك ربعة  " باون  ألف  100ويبلغ مقدار امتصاصه الحرارة     .  الم

يقة    وري في الدق دة        . ك آال ـ وح تقاط ل بوبة ال تم توصيل أن ومن الممكن أن ي
ذات  إلي فوهة رغاوي  300دي إن   " ميسترال"هاندي فوم وستقوم بتحويل     

بلغ          تدفق ي ي ب دد عال ل     / 3 م 4000تم ار    14إتش لك  قدم مكعبة في  2350/  ب
بلغ          نطاق وصول ي يقة ب ر    17الدق دم  56/  مت ومن الممكن أن تقوم وحدة       .  ق

سترال ( / بار 4بأداء عملها في ظل وجود الحد األدني للضغط والذى يبلغ           ) مي
    .  رطل37.5/  آجم 17 الوزن – المربعة " باوند في ال58

  الضغط  تدفق المياه  دفق الرغاويت

دم مكعبة    700ساعه / 3 م 1200  ق
  دقيقة / 

اعه /3م6 ر100(س يقة / لت  –دق
  )دقيقة/  جالون 26

   مربعة " باوند لكل 72/ بار5

بة  700 /3 م1200 دم مكع /  ق
  دقيقة 

 –دقيقة  / لتر 166(ساعه   / 3م10
  )دقيقة/  جالون 44

ار 14 ل  200/  ب د لك  " باون
  مربعة 

 
  البـــــــــــــان  ودالك

   " 1.5 بفتحة دخول وفتحة خروج يبلغ قطرها 300مولد ميسترال   11521
  الخيارات   

   لتمديد األنبوبة – فوهة شبورة المياه –نظام تفريغ ذاتي وأنبوبة التقاط   13024
12742    
13204    
12739    

 
     بمولد رغاوي ذات تمدد عالي 500سنو آات 

حدة بتصميم حصري فريد وهي مجهزة بستة تتميز هذه الو
فوهات نفاثة والتي تقوم بعمل دفع وتسيير دوار لشبكة التمديد في 

 .  عمل بسيط واحد

  .دقيقة/  لتر 200 –دقيقة /  جالون 60: التدفق
   بار 7-6 مربعة "/  باوند 101 – 87: الضغط 

   % 3: متوسط التفريغ 
   350: متوسط التمدد 
   قدم مكعبة في الدقيقة 2220: متوسط التدفق

   مم664 / " 26.1:  اإلرتفاع 
   مم620 / " 24.4:  العرض 
   مم277 / " 10.9:  الطول  

   .  آجم13.5/  رطل 29.7:  الوزن   
 

  الكود  البيــــان
  18020  500 دي إن –مولد سنو آوت فوم 

  
  
  
  
  
  
 

 

 مولد الرغاوي
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وسيقوم هذا المولد بتوليد متوسط . POKيستمد قوته من موتور  هيدروليكي فريد تصنع مؤسسة  والذى 800مولد رغاوي محمول ذات تمدد عالي بقطر دي إن 

ومن الممكن أن يتراوح ضغط . ،  وذلك ألنه يعمل بقوي المياه HAZMATويعتبر هذا المولد آمنا بصورة آبيرة لإلستخدام   . 1000 لـ 500تمديد يتراوح مابين 
ويتم سحب وشفط عامل الرغوي من خالل انبوبة اإللقاط، ومن . دقيقة/ جالون85 لـ 50 مربعة مع تدفق المياه من "ند لكل  باو150 لـ 60فتحة الدخول مابين 

ويعتبر القطر . ويتم تجهيز هذا المولد بصمام جانبي والذي يمكن ويساعد في عملية التحكم في آيفية جعل الرغاوي رطبة أو جافة.  قدم60الممكن أن تصل لمسافة 
   ) إل بي( رطل 72 الوزن –ويتم أيضا توفير أشكال أخري . " 1.5قياسي لفتحة الدخول ولفتحة الخروج هو ال

 800 مولد رغاوي ذو تمديد عالي بقطر دي إن
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ر دي إ ي بقط دد عال ول ذو تم اوي محم ولد رغ ريد 500ن م تون الف ين بيل ن تورب وته م ستمد ق ذى ي   .  وال
د قياسي           زا بمتوسط تمدي تم طرحه مجه رة وقياس متوسط لتمديد خياري يمكن ضبطه من  500وي ويعتبر هذا المولد آمنا بصورة آبيرة .  1200 حتي 500 أو معاي
ياه    ه يعمل بقوي الم ك ألن تح   . لإلستخدام ،   وذل راوح ضغط ف ين  ومن الممكن أن يت ا ب ي  60ة الدخول م د 150 إل تم سحب وشفط عامل    /  باون ربعة ، وي وصة م

تقاط ومن الممكن أن تصل لمسافة                  بوبة اإلل رغاوي من خالل أن دم 60ال ولد بصمام جانبي والذى يمكن ويساعد في عملية التحكم والمراقبة في    .  ق ز الم تم تجهي وي
ة          رغاوي رطبة أو جاف ل ال ية جع ر القطر الق  . آيف تحة الخروج هو       ويعتب تحة الدخول ولف تم استخدام هذا المولد آمروحة ضغط     .  " 1.5ياسي لف ومن الممكن أن ي

  ) إل بي( رطل 72ويتم أيضا توفير أشكال أخري الوزن . موجبة أو سالبة
  

  500مولد رغوي ذات متديد عايل بقطر دي إن 
  انــــــــــــالبي  الكود
  500  متكامل بتمديد500مولد دي إن   7592
 معايرة يمكن ضبطه من    500 متكامل بتمديد    500مولد دي إن      1487

  1200 لـ500

 
 

وم بتصميمها الحصري الفريد بستة فوهات نفاثة                 رو ف ز وحدة الجي وتتمي
تمديد في عمل بسيط                      شبكة ال دوار ل شكيل وعمل الدسير ال وم بت والتي تق

 . ويتم صنعها من اإلستانلس ستيل والنحاس. واحد 
 

  .دقيقة/  لتر 200 –دقيقة /  جالون 60: قالتدف
   بار 7-6 مربعة "/  باوند 101 – 87: الضغط 

  400: معدل التمديد 
  دقيقة/3م80/ قدم مكعبة في الدقيقة2220: المتوسط والمعدل

   م6 × 0.08 × 0.08 / " 24 × 28 × 28األبعاد 
   آجم 39/  رطل 85: الوزن   

 ئمة لعملية الرتآيب الدا2جريوفوم إل 
  فتحة الدخول   الكود

   " 1.5أنثوية   14918

  
  
  
  

  البيــــــــــــــان  الكود
 800مولد متكامل بقطر دي إن  7591

  

 مولد الرغاوي  ذات التمدد العايل
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    )1(حمطة الرغاوي   )2(حمطة الرغاوي 
   لتر 100/  جالون 40خزان رغاوي بسعة 

   مم 1400 / " 55: اإلرتفاع 
   مم802 / " 31.5: العرض 

   مم523 / " 20.75: العمق 
  )فارغ( آجم 69 – رطل 151: الوزن

دم  50 ر من خرط      15/  ق به جاسئ بقطر       مت /" 1.5وم ش
سي  38 ر اإليبوآ ون األحم شطب الل ضيب م م وق .  م

مصنوع بصورة أولية من البرونز واإلستانلس ستيل إي           
ول  . 316آي إس آي  تحة دخ شفهة أو بف اوي م وهة رغ ف

   ذات تمديد منخفضز" 1.5

  
   لتر 20/ جالون 5دلوين بسعة  × 2خزان رغاوي 

  علي حسب الترآيب : اإلرتفاع 
   مم973 / " 38.25ض العر

   مم523 / " 20.75: العمق 
  )فارغ( آجم 68 – رطل 149: الوزن

دم    65 ـ      20/ ق ر ل  مم من خرطوم    33 / " 1.25 مت
ر   ون األحم بط بالل ضيب مث ئ وق به جاس ش
اإليبوآسي مصنوع بصورة أولية من األلومونيوم         

تيل إي آي إس آي   تانلس س وهة – 316واإلس  ف
شفهة أو بفتحة دخول رغاوي ذات تمديد منخفض م  

1.5 " .  
 

  الكود  البيـــــــــــــــان     الكود  البيــــــــــــــــــــــان 
 قم بتجديد   –بفوهة ذات تمديد منخفض     ) 2(محطة عامل رقم    

  . دقيقة/  جالون125 أو 95 ، 60 ، 20
 قم –تتكامل بفوهة ذات تمديد منخفض ) 1(محطة عامل رقم         17521

  د/ ج125 أو 95 ، 60 ، 20بتجديد 
10259  

  
    )3(حمطة الرغاوي   )4(حمطة الرغاوي 

   لتر 100/  جالون 40خزان رغاوي بسعة 
   مم1205 / " 47.5: اإلرتفاع 
   مم1015 / " 40: العرض 
   مم677 / " 26.5 العمق   

  )فارغ(  آجم 73 – رطل 160.5:  الوزن 
دم    98 ر من خرطوم شبه جاسئ بقطر   30/  ق  " 1.25 مت
  . مم وقضيب مشطب باللون األحمر اإليبوآسي33/ 

مصنوع بصورة أولية من األلومونيوم واإلستانلس ستيل         
ه آي إس آي  تحة   . 316إي شه أو بف اوي فالن وهة رغ ف

  . ذات تمدد منخفض" 1.5دخول 

  
   لتر200/ جالون 80خزان فوم بسعة 

   مم1364 / " 53.75: اإلرتفاع 
   مم987 / " 39:  العرض 

   مم677 / " 26.5: لعمق    ا
   آجم فارغ102 – رطل 224.50:  الوزن 

دم    108 به معبئ بقطر           30/  ق ر من خرطوم ش  مت
بلغ  ون   33 / " 1.25ي شطب بالل ضيب م م وق  م

  .األحمر اإليبوآسي
مصنوع بصورة أولية من األلومونيوم واإلستانلس     

ه آي إس آي     تيل إي وهة رغاوي فالنشه    . 316س ف
  .  ذات تمدد منخفض" 1.5أو بفتحة دخول 

 
  الكود  البيان     الكود  البيان 

م        وهة ذات تمديد منخفض  ) 4(محطة عامل رق تكامل بف قم . ت
  دقيقة / جالون125 أو 95 – 60 – 20بتجديد 

 قم -تتكامل مع فوهة ذات تمديد منخفض  ) 3(محطة عامل رقم         15779
  دقيقة / جالون125 أو 95 – 60 – 20بتجديد 

10259  

  
  )5(حمطة الرغاوي   )6(حمطة الرغاوي 

   لتر 100/  جالون 40خزان رغاوي بسعة 
   مم1465 / " 57.75: اإلرتفاع 
   مم922.5 / " 36.25: العرض 
   مم660 / " 26.5 العمق   

  )فارغ( آجم 95 – رطل 209:  الوزن 
دم    98 ر من خرطوم شبه جاسئ بقطر   30/  ق  " 1.25 مت
  .ون األحمر اإليبوآسي مم وقضيب مشطب بالل33/ 

مصنوع بصورة أولية من األلومونيوم واإلستانلس ستيل         
ه آي إس آي  تحة   . 316إي شه أو بف اوي فالن وهة رغ ف

  . ذات تمدد منخفض" 1.5دخول 

  
   لتر20/  جالون 5 دلو بسعة 2× خزان رغاوي 

   مم1146/  روصة 45:  اإلرتفاع 
   مم860.5 / " 34:    العرض 

   مم480/  " 19:  العمق 
  )فارغ( آجم 75 – رطل 165:  الوزن 

دم 65 به جاسئ بقطر 20/  ق ن خرطوم ش ر م  مت
ون األحمر          33 / " 1.25 م وقضيب مشطب بالل  م

  .اإليبوآسي
مصنوع بصورة أولية من األلومونيوم واإلستانلس     

ه آي إس آي     تيل إي وهة رغاوي فالنشه    . 316س ف
  . ذات تمدد منخفض" 1.5أو بفتحة دخول 

 
  الكود  البيان     الكود  البيان 

 قم  –تتكامل مع فوهة ذات تمديد منخفض       ) 5(محطة عامل رقم      
  دقيقة/ جالون125 أو 95 – 60 – 20بتجديد 

م       18046 ل رق ة عام نخفض     ) 5(محط د م وهة ذات تمدي ع ف تكامل م م –ت  ق
  دقيقة/ جالون125 أو 95 – 60 – 20بتجديد 

14461  

 
 
  

 )حمطة الرغاوي  (
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  .  الرئيسية من الخزانات التي يشيع استخدامها بوجه عام لتخزين السوائل القابلة لالشتعال أو لالحتراقهذه هي الثالثة أنواع
  خزان بسقف مخروطي   �
  .خزان بسقف طافي ذو قمة مفتوحة  �
  .خزان بسقف داخلي طافي أو بسقف طافي مغطي  �

ريغ                           از التف يه هو جه بت من مؤسسة دي أوآ شبه مث بت وال نظام المث ذا ال ر ه تم استخدام وحدة صانع الرغاوي لسحب ترآيز    II من النوعية      ويعتب  وي
نطقة الحجز أو هو ما يتم استخدامها مع خزانات ذات أسقف طافية خارجية لتوريج الرغاوي لحافة منطقة مغلقة                        ريغها داخل م بل تف رغاوي ق ويتم تحديد وتقنين . ال

ريغ الخاصة بص                  بوبة التف ساب من أن تدفق والمن يار الم انع الرغاوي وذلك من أجل إبطاء سرعة الرغوي الممدة والمشكلة لكيتقوم بجعل الرغاوي تنحرف              حجم الت
ي من جدار الحاجز أو علي لوحة الطرطشة أو جدار واقي الخزان وذلك عندما يتم استخدام حماية مغلقة للسقف الطافي                         ي الجزء الداخل  POKوتقوم مؤسسة . عل

راوح            ع موديالت تت ر أرب ين         بطرح وتوفي ا ب دفقها م ي    26سعات ت ويعتبر متوسط التمديد في عالقة طردية مع    . دقيقة/  لتر 400 إلي   100 –دقيقة  /  جالون   105 إل
رغاوي      ي رغاوي ذات جودة جيدة من خالل ضغط يبلغ                . جودة ونوعية ال تم الحصول عل  بار حيث يمكن الحصول علي نسبة ومتوسط 7/  مربعة   "/  باوند   100وي

  .8يبلغ 
وستقوم بعد .  مان الحصول علي الحد األقصي من الحماية لقفل حاجز الخزان، فإننا نوصي بأن يتم ترآيب لوحة الطرطشة فوق قمة السقف الطافي                ولض   

ريغ الصحيح بتوفير رغاوي ذات جودة أفضل في شكل دائري حول حاجز الجدار وإننا نوصي أيضا بأن يتم ترآيب نظام                             بوبة ذات مقاس التف ك األن فحص وآشف ذل
  .وذلك لضمان عملية التشغيل اآللية ألنظمة الرغاوي

  البيـــــــــــان   الكود
   إتش2فتحة دخول أنثوية جي – 50قطر دى إن   20441
  150 إيه إس إيه " 3فتحة دخول فالنشه – 50ي إن 6 فتحة دخول قطر – 80قطر دي إن   13550
  150 إيه إس إيه " 4فتحة دخول فالنشه – 50ي إن 6 فتحة دخول قطر – 100قطر دي إن   15221
  150 إيه إس إيه " 6فتحة دخول فالنشه – 50ي إن 6فتحة دخول قطر – 150قطر دي إن   15246

  وحلماية خزان اهليدروآربون 

تاج رغاوي ممددة بمتوسط تمدد يصل حتي                  ي إن درة عل ه ق ذى لدي رغاوي في خط وعادة ما يتم ترآيب صانع ال. لتر/  آجم   0.2 بكثافة   4ال
ة من الحرائق خارج منطقة الحاجز وال تتناسب هذه الطريقة مع الخزانات التي تحتوي علي آحوليات أو سوائل ذات نوع                    مخصص للحماي

  .مذيب قطبي والتي تعتبر قابلة للخلط في المياه
  . ن بسقف طافي  فإنه ال يوصي بعمل عملية حقن أسفل السطح ألي خزاNFPA 11وبناء علي المعيار القياسي 

   مربعة " باوند لكل 230 لـ 100/  بار 16 لـ 7يتراوح ضغط فتحة الدخول الموصي بيه ما بين 

  .  المربعة" باوند في ال100دقيقة لكل /  جالون 581/  بار 7دقيقة لكل /  لتر 2200معدل التدفق 
  البيــــــــان   الكود

  صانع الرغوي   13188
  
  
  
  

 

  غرفة الرغاوي ذات ضغط الرجوع المرتفع
 لتي تقوم بعمل الرغاويوا
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  بـيــــــــــان ال  الكود
  "0و5د دخول / جالون5راس تصريف   14018

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البيان   الكود
  "0و75د دخول /جالون20راس تصريف   12371

  
  
  
  
  
  

  نظام رأس تفريغ الفوم
 النحاس ، اإلستانلس ستيل
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  بشبورى ذات زاوية عريضة مصنوعة من النحاس * 

  التدفق  فتحة الدخول   الكود
  دقيقة / جالون8 –دقيقة / لتر30   وفتحة دخول" ¾ جي –ذآرية   9212

 
 
  
  
  
  
  

  بشابير ذات زاوية مصنوعة من النحاس 
  التدفق  البيان   الكود

  دقيقة  / جالون7.4 –دقيقة / لتر28   بي " ¼فتحة دخول ذآرية بمخروط مروحي الشكل بقطر جي   14865
  دقيقه/جالون13و2-دقيقه/لتر50   بي" ¾فتحة دخول ذآرية بمخروط بقطر جي   15068
  دقيقة/  جالون 62 –دقيقة / لتر235  " ¾ دخول إن بي ذآرية بمخروط مستطيل الشكل عريض بقطر فتحة  18867

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  بشابير ذات ذاوية مخروطية
  مصنوعة من األلومونيوم المؤنود

 
  التدفق  البيان   الكود

  قة  دقي/ الون6.60-دقيقة / لتر25  " ¾فتحة دخول أنثوية لفوهة مخروطية يبلغ قطرها جي   18824
  دقيقة / جالون8.0-دقيقة /  لتر 30   بي" 1فتحة دخول ذآرية لفوهة مخروطية آاملة بقطر جي  18825

  

  نظام رأس تفريغ الفوم
 النحاس ، اإلستانلس ستيل
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وم مؤسسة      صنيع نطاق عريض من األنظمة الهندسية لإلستخدامات            POKتق  بت

ة    ية الجاف وامل الكيميائ رغاوي، الع ن ال ستفيد م ي ت نوعة الت يقات المت والتطب
ي   ري الت وامل األخ رائق والع شوب الح نع ن سة  . تم تع مؤس درة POKوتتم  بالق

  .داخل شرآتها علي توفير تقييم وتصميم وترآيب لهذه األنظمة 

  

 النظام اهلندسي
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  مولدات الرغاوي
 ذات التمدد المنخفض والمتوسط وهي في عملها
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 MONOPOKآيفية القيام بعمل طلب للصمام الصحيح من صمامات 
  .قم باختيار مقاس الجسم والمجري المائي  -1

 قم بتحديد مادة الصمام الكروي -2
 مقبضقم باختيار موديل ال -3
 .قم باختيار غطاء نهاية فتحة الدخول -4
  

    قم باختيار غطاء نهاية فتحة الخروج
 

  المجري المائي/ مقاس الجسم-1  " 1   " 1 3/8   " 2   " 2.5
  الكود  10إم بي   15إم بي   20إم بي   25إم بي 

  
 

   الصمام لكروي-1   بولي أميد1بي         
     ألومونيوم مؤنود2بي   قياسى  قياسى  قياسى  قياسى
     إستانلس ستيل3بي         
  90=    طول – أربع وضعيات – تحكم مباشر – 1إتش         
  140=    طول – أربع وضعيات – تحكم مباشر – 2إتش         
  150=    طول – أربع وضعيات – تحكم مباشر – 3إتش        
  95=  طول – ثمان وضعيات – تحكم عن بعد – 6إتش         
  130=  طول – ثمان وضعيات – تحكم عن بعد – 7إتش         

   مقبض التحكم– 3

  " 1.0أنثوية قالووظ بقطر   10آي سى   قياسى      
  " 1.5أنثوية قالووظ بقطر    15آي  سى    قياسى    
  " 2.0أنثوية قالووظ بقطر    20آي سى        
  " 2.5أنثوية قالووظ بقطر    25آي سى      قياسى  قياسى
  " 3.0وية قالووظ بقطر أنث   30آي سى        
  " 1.0ستورز بقطر    10آي سىاس         
  " 1.5ستورز بقطر  15آي سى اس         
  " 2.0ستورز بقطر   20آي سى اس         
  " 2.5ستورز بقطر  25آي سى إس         
  " 3.0ستورز بقطر  30آي سى إس         
  " 1.5   أنثوية فورية بقطر دي إن 15آي سى آي         
  " 2.5  أنثوية فورية بقطر دي إن 25آي  آي سى         

   فتحة الدخول – 4

  10  أوسي    " 1.0ذآرية بقطر   قياسى      
  15  أوسي   " 1.5ذآرية بقطر     قياسى    
  20  أوسي   " 2.0ذآرية بقطر         
  25  أوسي   " 2.5ذآرية بقطر       قياسى  قياسى
  30  أوسي   " 3.0ذآرية بقطر         
  10أو سى إس   " 1.0 –ستورز بقطر         
  15أو سى إس   " 1.5  -ستورز بقطر         
  20أو سى إس   " 2.0 –ستورز بقطر         
  25أو سى إس   " 2.5 –ستورز بقطر         
  30أو سى إس    " 3.0 –ستورز بقطر         
  15أو سى آي   " 1.5ذآرية فورية بقطر دي إن         
  25أو سى آي   " 2.5ذآرية فورية بقطر دي إن         

   فتحة الخروج– 5

  :ملحوظة 
ي إس إتش إس تى و بي إس بي           ي ، إن ب ية فهي إن إس ت سبة للقالووظات القياس ويتم توفير القالووظات الغير قياسية و األنثوية المزدوجة بتكلفة . بالن

ر خاصة            . إضافية  ر دمغ ونقش وحف ضا توفي تم أي وك وذلك من أجل الحصول      فوتو ب  POKالرجاء الرجوع لقائمة أسعار والدليل التوجيهي لصمام        .  وي
  .علي تفاصيل إضافية وأسعار إضافية ومهائيات إضافية

  . إم إن إس تي15 أو سى – إف إن إس تي 15 آي س – 6 إتش – 3 بي – 15  إم بي -:مثال

تحكم      يارات مقبض ال ي   MONOPOK 3/8 1 -:خ تانلس ستيل     – مجري مائ رة من اإلس  " 1.5 فتحة دخول – مقبض تحكم عن بعد – آ
  ." 1.5نثوية إن إس تي فتحة خروج ذآرية إن إس تي أ

"MONOPOK "صمام آروي ملخرج واحد  
 PTFEاأللومونيوم املؤنود والـ 
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تخدام صمامات  تم إس ن أن ي ريغ MONOPOKيمك شفط والتف روية لل صمامات آ ل صمامات .  آ سبة لك  فهي MONOPOKوبالن
تم استخدام صمامات                  رات  في الترآيب داخل الخط أو في اللوحة مع الخيا      MONOPOKصمامات ذات تدفق آامل ويمكن ويمكن أن ي

نهاية      تعددة لغطاء ال صمامات من سبيكة األلومونيوم والتي يتم معالجتها حراريا مع تشطيبها بأآسيد األلومونيوم                     . الم ذه ال تم صنع ه وي
ر      ود لتوف تم صنع المكونات األخري من اإلستانلس ستيل                              50المؤن يها ، وي ة التي يمكن االعتماد عل رون من أجل أعوام من الخدم  ميك

  .والبرونز

  : باآلتي MONOPOKتميز صمام وي
ك لتحسين الكفاءة ولخفض فاقد اإلحتكاك للحد األدني، وتحقيق خفة في              يفلون المزدوج وذل د من الت تجمد بمقع ة لل يع مقاوم ية تجم عمل

اد أصغر          وزن ، تصميم ذات أبع روية وسبعة مقابض إغالق                POKوتطرح مؤسسة   . ال صمامات الك تلفة من ال ع موديالت مخ ويتم .  أرب
ك من أجل التأآد من أن آل صمام يستوفي ويتطابق مع أو يتجاوز المستوي القياسي                       ل صمام وذل ي آ بار عل ويتم . NFPAإجراء اإلخت

  .  من النوعيات القالووظ وستورز والتقائية" 3.0 ، 2.5 2.0 ، 1.5 ، 1.0طرح هذه الصمامات بأقطار 
  

  :األبعاد مبقبض التحكم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يمتر األبعاد بالملل
  الموديل  أ  ب  ج  د  هـ  د

  10إم بي    بي إس بي" 1.5  99  130  104  74
   بي إس" 1.5  110  145  116  83
  15إم بي    بي إس بي" 2.0  120  156  116  83

   بي إس بي" 2.0  135  176  136  102
  20إم بي    وصة بي إس بي2.5  147  191  136  102

 باإلعتماد 150لـ90من 
  علي الموديل

   بي إس بي" 2.0  150  200  150  122
   بي إس بي" 2.5  154  200  150  122  
   بي إس بي" 3.0  154  217  150  122  

  25إم بي 

  
  :مجموعة اإلصالح 

  البيـــــان  الكود
7859  MONOPOK 10 – إم بي  
7860  MONOPOK 15 – إم بي  
7861  MONOPOK 20 – إم بي  
8380  MONOPOK 25 - إم بي  

  

" MONOPOK " 
  )لمخرج واحد" (صمام آروي"

  PTFEاأللومونيوم المؤنود و 
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ت ن أن ي تخدام صمامات يمك ريغ MONOPOKم إس شفط والتف روية لل صمامات آ ل .  آ سبة لك وبالن
تخدام صمامات    MONOPOKصمامات  تم اس ن أن ي ن ويمك ل ويمك ق آام ي صمامات ذات تدف  فه

MONOPOK نهاية اء ال تعددة لغط يارات الم ع الخ وحة م ي الل رآيب داخل الخط أو ف ي الت تم .  ف وي
صمامات من سبيكة األل           ذه ال ومونيوم مع المعالجة الحرارية وطالء البولي يوريثان األحمر من         صنع ه

  .وبالنسبة للمكونات األخري فيتم صنعها من اإلستانلس ستيل والبرونز.  أجل أعوام من الخدمة

  -: بــ MONOPOKويتميز صمام 
اءة ، الوصول إلي الحد األ                     د لتحسين الكف ثافة وبمقع ي الك ين عال ي ثيل يع من البول ية تجم دني من عمل

فاقد اإلحتكاك، خفة في الوزن، تصميم ذات أبعاد أصغر ،  بمقبض بجهاز قفل لكل وضعية من وضعيات                   
  . الكرة

تأآد من أنه يستوفي ويتطابق مع أو يجاوز المستوي القياسي أل             ل صمام لل ي آ بار عل تم إجراء إخت وي
صمامات بأقطار               ذه ال تم طرح ه ه وي إس بي قالووظ أو ستورز أو  بي  " 6 و " 6 ، " 5إن إف بي إي

  . وصالت متقارنة مزدوجة، من نوعية جوست
  .وتعتمد األبعاد علي مقبض التحكم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكود  البيـــــــــــــان   الوزن
  259868   إن إتش " 5.0 وصة وفتحة خروج 5 وفتحة الدخول إن إتش " يتكامل مع مجري مائي بقطره MONOPOKصمام   
  259869   إن إتش" 5.0 وفتحة خروج " 5 وفتحة دخول إن إتش " 5 متكامل مع مجري مائي بقطر MONOPOKم صما  

تكامل مع مجري مائي بقطر            MONOPOKصمام      آجم18.7/  رطل 41.2 تحة خروج     " 5 ي تحة دخول وف  18.7/  رطل 41.2 بي إس بي " 6.0 وف
  رطل

24763  

  25970  150 وفتحة دخول وفتحة خروج ستورز دي إن " 5 مع مجري مائي بقطر  يتكاملMONOPOKصمام    آجم12.3/  رطل 39
  25971  150 وفتحة دخول وفتحة خروج جوست دي إن " 5 يتكامل مع مجري مائي بقطر MONOPOKصمام   

  
  
  
  
  
  
  
  
 

   " 6 / 150دي إن آروي  MONOPOKصمام 
  أحادي المفرغ

 سبيكة األلومونيوم
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MONOPOK :  
    

 – مجري مائي ضيق     –سبيكة من األلومونيوم     
د 1000 زيت أ"/  باون ياه، ال ربعة للم و  م

ع    تطابق م نفخ ، ي ضاءة لل اق م از، س الغ
زو  بات األي رآيب صب  – 5211متطل تارة ت  س

  ." 6.0:  المقاس –لإلستثمار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
MONOPOK 150 دي إن  

  الكود  الطول
  25968  
  25969  
282  24763  
390  25970  
368  25971  

  

 أحادية " 6 / 150 دي إن MONOPOKصمام آروي 
  املخرج

 سبيكة من األلومونيوم
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صمامات ، والصمامات الكروية والص        تم صنع ال مامات المتشعبة بصورة أولية من ي
سيارات  ر الخاص ب ون األحم شطيبها بالل ع ت راريا م الج ح يوم المع سبيكة األلومون

  .اإلطفاء أو من النحاس

سية األخري فهي مصنوعة من اإلسانلس ستيل والنحاس               ونات الرئي سبة للمك وبالن
 عملية  :وتتضمن بعض من الخصائص الرئيسية لهذه الصمامات الكروية         . المجلفن 

ـ              رئية ل تجمد، مؤشرات م ة لل يع مقاوم ية الفتح  "تجم ، " عملية اإلغالق "و  " عمل
  . وفاقد اإلحتكاك الذي يتم خفضه حتي ثالثة أضعاف، خفة الوزن وتصميم أقل

 
 

  الكود  البيــــــــــــــان 

تحة خروج بقطر                   تحة دخول وف يوم وبف  – " 2.5صمام بوابي مصنوع من األلومون

   رطل6.20

12782  

تحة خروج بقطر                     تحة دخول وف يوم وبف  - " 2.5صمام بوابي مصنوع من األلومون

   رطل11.7

12784  

  21253  ." 4.5صمام بوابي مصنوع من األلومونيوم وبفتحة دخول فالنشة وفتحة خروج 

 
  
 

  الكود  البيــــــــــــان 

 " 1.0 فتحة دخول وفتحة خروج بقطر – مجري مائي   " 4.0صمام فراشي بقطر      

   رطل7.7 –

0879  

 " 4.0 فتحة دخول وفتحة خروج بقطر – مجري مائي   " 4.0صمام فراشي بقطر      

   رطل11.2 –

45-879  

 " 5.0 فتحة دخول وفتحة خروج بقطر – مجري مائي   " 4.0صمام فراشي بقطر      

   رطل11.4 –

50-0879  

 " 6.0 فتحة دخول وفتحة خروج بقطر – مجري مائي   " 4.0صمام فراشي بقطر      

   رطل12.0 –

60-0879  

21253  
 

  الكود  البيـــــــــان 

  1150040  " 1.5 – 40صمام فراشة بوآويفر بقطر دي إن 

  1150050  " 2.0 – 50صمام فراشة بوآويفر بقطر دي إن 

  1150065   " 2.5 – 65صمام فراشة بوآويفر بقطر دي إن 

  1150080  " 3.0 – 80صمام فراشة بوآويفر بقطر دي إن 

  1150100  " 4.0-100مام فراشة بوآويفر بقطر دي إن ص

  1150125   " 5.0-125صمام فراشة بوآويفر بقطر دي إن 

  1150150  " 6.0-150صمام فراشة بوآويفر بقطر دي إن 

  1150200  " 8.0-200صمام فراشة بوآويفر بقطر دي إن 

  
  
 

  صمام فراشة 
  م بوابه صما

 النحاس واإلستانلس ستيل
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يو     بيكة األلومون ن س ية م صورة أول صمامات ب ذه ال نع ه تم ص راريا  ي الج ح م المع
  .والمشطبة باللون األحمر التي تشطب به سيارة اإلطفاء

ونات ال سبة للمك ن×وبالن نحاس المجلف تم صنعها من اإلستانلس ستيل وال . ري في
روية     صمامات الك ذه ال سية له يع : وتتضمن بعض من الخصائص الرئي ية تجم عمل

غالق وفاقد اإلحتكاك الذي    مقاومة للتجمد، مؤشرات مرئية لعملية الفتح و عملية اإل        
  . يتم خفضه حتي ثالثة أضعاف مع خفة في الوزن وتصميم أقل

 
  

ضغط    رة ال ياس لمعاي زة ق يارية (أجه زة اخت تم   ) أجه ي ي بض والت وديالت للمق وم
  .المنتظمةBIPOKتوفيرها لصمامات 

  الكود  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان   ارتفاع  عرض  طول  وزن

د بفتحة دخول أنثوية إن إس تي         BIPOKصمام       " 6.5  "5و5   رطل1.2 فتحتي  × " 1.5 وايلدالن
  " 1.0خروج ذآرية إن إس تي 

16104  

تحة دخول أنثوية إن إس تي          BIPOKصمام       " 6.5  "5و5   رطل1.2 د بف فتحتي  × " 1.5وايلدالن
  " 1.5خروج ذآرية إن إس تي 

16015  

2.54 
  رطل

تحة دخول أنثوية إن إس تي          وايBIPOKصمام       " 6.5  "5و5 د بف فتحتي  × " 1.5لدالن
  "1.5فتحة خروج ذآرية إن إس تى  × " 1.0خروج ذآرية إن إس تي 

16016  

2.54 
  رطل

مام     " 6.5  "5و5 ش     BIPOKص ثوية إن إس إت ول أن تحة دخ د بف  × " 1.5وايلدالن
  " 1فتحتي خروج ذآرية إن إس إتش 

16017  

2.54 
  رطل

مام     " 6.5  "5و5 ش     BIPOKص ثوية إن إس إت ول أن تحة دخ د بف  × " 1.5وايلدالن
   "1.5فتحتي خروج ذآرية إن إس إتش 

16018  

2.54 
  رطل

مام     " 6.5  "5و5 ش     BIPOKص ثوية إن إس إت ول أن تحة دخ د بف  × " 1.5وايلدالن
رية إن إس إتش  روج ذآ ي خ ي إس  × " 1فتحت رية إن ب روج ذآ تحة خ ف

  . " 1.5إتش 

16109  

2.54 
  رطل

تحة دخول أنثوية إن إس تى             BIPOKصمام       " 6.5  "5و5 د بف د الن  وفتحتي " 1.0وايل
  " 1.0خروج ذآرية إن إس تي 

90060  

2.54 
  رطل

مام     " 6.5  "5و5 ش     BIPOKص ى إس إت ثوية إن ب ول أن تحة دخ د بف د الن  " 1.0وايل
  "1وفتحتي خروج ذآرية إن بي إس إتش 

90065  

2.54 
  رطل

مام     " 6.5  "5و5 ش     وايBIPOKص ى إس إت ثوية إن ب ول أن تحة دخ د بف د الن  " 1.5ل
  "1وفتحتي خروج ذآرية إن بي إس إتش 

90059  

ثوية         BIPOKصمام      " 8.0  " 5.0  "5و5   رطل3.5 تحة دخول أن  1.0فتحتي خروج ذآرية       × " 1.0بف
"   

2769  

3.56 
  رطل

تحة دخول أنثوية           BIPOKصمام      " 8.0  " 5.0  " 7.0  1.0 ذآرية   فتحتي خروج  × " 1.5بف
"  

2770  

4.48 
  رطل

  2171  " 1.0فتحتي خروج ذآرية  × " 1.5بفتحة دخول أنثوية BIPOKصمام    " 8.0  " 5.0  " 7.0

4.96 
  رطل

  9866  " 1.5فتحتي خروج ذآرية  × " 2.5بفتحة دخول أنثوية BIPOKصمام   " 9.0  " 6.2  " 7.2

مام     " 6.5  " 5.5   رطل7.3 ولBIPOKص تحة دخ ز بف ن البرون ي م ثوية إن إس ت  × " 2.5 أن
ي إس إتش             رية إن ب -00-255-0234 إن إس إن     " 1.5فتحتي خروج ذآ

4210  

17030  

  2772   " 2.5فتحتي خروج ذآرية  × " 2.5بفتحة دخول أنثوية BIPOKصمام   " 11.0   " 7.2  " 9.2   رطل7.7

9.88 
  رطل

  9893   " 2.5ي خروج ذآرية فتحت × " 3.0بفتحة دخول أنثويةBIPOKصمام   " 11.0   " 7.2  " 9.2

10.46 
  رطل

  2768   " 2.5فتحتي خروج ذآرية  × " 4.0بفتحة دخول أنثويةBIPOKصمام   " 12.0  " 8.5  " 9.5

  

  ثنائية املخرجBIPOKصمام 
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  الكود  البيـــــــــــــــــــــان   ارتفاع  عرض  طول  وزن

  9898   " 2.5ذآرية فتحتي خروج  × " 4.0بفتحة دخول ستورز  BIPOKصمام   " 11.0  " 7.5  " 8.5   رطل11.1

  9899   " 2.5فتحتي خروج ذآرية  × " 5.0بفتحة دخول ستورز BIPOKصمام   " 11.0  " 8.0   " 6.5  " 12.7

  9080   " 10فتحتي خروج ستورز   × " 1.5بفتحة دخول ستورز BIPOKصمام    " 8.5  " 5.0   " 6.5  " 4.2

  9081   "1.5فتحتي خروج ستورز   × " 1.5بفتحة دخول ستورز BIPOKصمام   " 9.2  " 5.0   " 6.5  " 4.8

  9082  "2.5فتحتي  خروج ستورز  × " 1.5بفتحة دخول ستورز BIPOKصمام   " 9.2  " 5.0   " 6.5  " 6.7

  9083   "2.5فتحتي خروج ستورز  × " 2.5بفتحة دخول ستورز  BIPOKصمام    " 9.0  " 7.0  " 11.0  " 7.5

  9084  "2.5فتحتي خروج ستورز  × "  4.0ة دخول ستورز بفتحBIPOKصمام   " 11.0  " 7.5  " 8.5  " 11.2

  9085  " 2.5فتحتي خروج ستورز  × " 4.0بفتحة دخول ستورز BIPOKصمام   " 11.0  " 8.0  " 9.0  " 12.7

  9086  " 2.5فتحتي خروج ستورز  × " 6بفتحة دخول ستورز BIPOKصمام   " 11.0  " 8.5  " 9.0  " 14.3

  14635   " 2.5فتحتي خروج  × " 2.5فراشي بفتحة دخول قالووظ BIPOKمام ص  " 15.0  " 8.5  " 12.0  " 15.7

  14366   " 2.5فتحتي خروج  × " 3.0فراشي بفتحة دخول قالووظ BIPOKصمام   " 15.0  " 8.5  " 12.0  " 17.5

تحة دخول ستورز     BIPOKصمام     " 15.0  " 8.5  " 12.0  " 15.7 فتحتي خروج قالووظ  × " 2.5فراشي بف
2.5 "   

14367  

تحة دخول ستورز     BIPOKصمام     " 15.0  " 8.5  " 12.0  " 15.7 فتحتي خروج قالووظ  × " 2.5فراشي بف
2.5 "   

14368  

فتحتي خروج قالووظ   × " 4.0فراشي بفتحة دخول ستورز    BIPOKصمام     " 15.0  " 12.0  " 12.0  " 15.4
4.0 "   

9903  

تحة دخ    BIPOKصمام     " 15.0  " 14.0  " 12.0  " 2.2 فتحتي خروج قالووظ  × " 5.0ول ستورز فراشي بف
5.0 "   

9904  

تحة دخول ستورز     BIPOKصمام     " 15.0  " 14.5  " 12.3  " 26.3 فتحتي خروج قالووظ  × " 6.0فراشي بف
6.0 "  

25020  

  

  

  

  

  

  

  

  أو صمام التخفيف/ قم بتحديد المقياس و 
  جمموعة اإلصالح  

  البيــــــــان  الكود
   " 1.0ائي  بمخرج مBIPOKصمام   7863
  " 1.5 بمخرج مائي BIPOKصمام   7864
  " 2.0 بمخرج مائي BIPOKصمام   7865
  " 4.0بمخرج مائي BIPOKصمام   7866

 

 )تابع( ثنائية املخرج  BIPOKصمام 
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  TRIPOKصمام 
   فتحة دخول وفتحات خروج قالووظ بوصلة متراوحة
  فتحة الدخول   فتحتا الخروج  الكود

   " 1.5آرية 1 × 1  8377
  " 1.0آرية 1 × 2

   وصة1.5ة أنثوي

  " 2.5ذآرية  × 1  9894
  " 1.5ذآرية  × 2

  " 2.5أنثوية 

  " 2.5أنثوية   " 2.5ذآرية  × 3  9895
  " 3.0أنثوية    "2.5ذآرية  × 3  9896
  " 4.0أنثوية    "2.5ذآرية  × 3  9897

 
  
  
 

   فتحة دخول وفتحات خروج ستورزTRIPOKصمام 
  فتحة الدخول   الخروجفتحتا   الكود    فتحة الدخول  فتحات الخروج   الكود

     "4/ 100ستورز دي إن   " 2.5ذآرية × 3  9906
  9073     "125/5ستورز دي إن  " 2.5ذآرية × 3  9907

  "8/1.5ستورز  دي إن ×1
  " 38/1.5ستورز دي إن   "5/1.0ستورز دي إن ×2

    "4/ 100ستورز دي إن   " 100/4ستورز دى ان3  9908
    "125/5.0ستورز دي إن  " 100/4ستورزدى ان3  9909

9074  
  "2.5×65ستورز دي  إن ×1
  " 65/2.5ستورز دي إن   " 38/1.5ورز دي  إن ست× 2

   " 2.5×65ستورز دي إن   " 65/2.5ستورز دي  إن ×3  9075    "150/6.0ستورز دي إن  " 100/4 ستورزدى ان 3  9910
 

   "4×100ستورز دي إن   " 65/2.5ستورز دي إن × 3  9076
  "4.0×100ي إن ستورز د×1  9077
  ستورز دي إن   " 65/2.5 ستورز دي إن 2  

  ستورز دي إن  " 125/5.0ستورز دي إن ×3  9078
  ".150/6ستورز دي إن  " 4.0 / 100ستورز دي إن ×3  9166

 
 
  
  
  
  

 ووترثيف ثنائي المخرج

  الكود  البيان

  14689  " 2.5فتحتي خروج ذآرية ) 2( × " 4.0ووتر ثيف ثنائي المخرج ستورز 

تورز    رج س ي المخ يف ثنائ ر ث رية  ) 2(  × " 5 أو " 4.0ووت روج ذآ ي خ فتحت

2.5 "  
25021  

 
 
  

  )5( ووترثيف آبير الحجم 

  الكود  البيان

  18461  " 2.5فتحتي خروج ذآرية ) 4( × " 4.0ستورز ) 5(ووتر ثيف آبيرة الحجم 

  8465  " 2.5ة فتحتي خروج ذآري) 4( × " 5.0ستورز ) 5(ووتر ثيف آبيرة الحجم 
  

  ) ووتر ثيف الكروي– الثالثي المخرج TRIPOKصمام 
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يوم   بيكة األلومون ن س ية م صورة أول ويل ب الي ه تم صنع صمامات ف ي
الج حراريا ويتم تشطيبها باللون األحمر الذى يتم به تشطيب سيارة    المع

  .اإلطفاء 
تانلس      ن اإلس صنوعة م ي م ري فه سية األخ ونات الرئي سبة للمك وبالن

 الرئيسية لهذه   وتتضمن بعض من الخصائص   . ستيل والنحاس المجلفن    
ي ا يل صمامات م تم  :  ال ذى ي تكاك وال د اإلح تجمد ، فاق اوم لل يع مق تجم

ة أضعاف، خفة في الوزن وتصميم أقل            ويرتكز صمام  . خفضه حتي ثالث
فالي هويل علي المعيار القياسي دي آي إن وهو ما يسمح بتحكم أفضل              

  لعملية تفريغ تدفق المياه مع وجود تحكم أملس وسهل
  
  
  

    دخول قالووظ وفتحات خروج قالووظ ثنائية المخرج فتحات 
  فتحة الدخول   فتحة الخروج  الكود

   وصة1.5أنثوية   " 1.5ذآرية   7444

  " 2.5أنثوية   " 1.5ذآرية   7447

  " 2.5أنثوية   " 2.5ذآرية   7445

   " 4.0أنثوية   " 2.5ذآرية   7446
 
  
  

 خرجفتحات دخول قالووظ وفتحات خروج قالووظ ثنائية الم
  فتحة الدخول   فتحة الخروج  الكود

  " 65/2.5ستورز دي إن   " 38/1.5ستورز دي إن   9070

  " 65/2.5ستورز دي إن   " 65/2.5ستورز دي إن   9071

  " 100/4.0ستورز دي إن     " 65/2.5ستورز دي إن   9072
 
  
  

 فتحة دخول قالووظ وفتحات خروج قالووظ ثالثية المخرج
  حة الدخول فت  فتحة الخروج  الكود

7452  
  " 2.5ذآرية  × 1

  " 1.5ذآرية  × 2

  " 2.5أنثوية 

  " 2.5أنثوية    " 2.5ذآرية  × 3  7453
 
  

 فتحة دخول ستورز وفتحات خروج ستورز ثالثية المخرج
  فتحة الدخول   فتحة الخروج  الكود

9067  
   " 65/2.5ستورز دي إن  × 1

  " 38/1.5ستورز دي إن  × 2

65ستورز دي إن 

/2.5 "  

  " 38/1.5ستورز دي إن ×3  9068
65ستورز دي إن 

/2.5 "  

  " 65/2.5ستورز دي إن ×3  9069
65ستورز دي إن 

/2.5 "  
  

   FLYWHEELصمام 
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الج     يوم مع بيكة األلومون ن س ية م صورة أول شعبة ب شابير المت تم صنع الب ي
حراريًا لسيارة اإلطفاء ويتم تشطيب هذه البشابير باللون األحمر ويؤدى هذا         
الوزن الخفيف والتصميم األقل فى الحجم إلى خفض فاقد االحتكاك إلى أقصى            

  .حد وذلك بمقدار يصل إلى ثالثة أضعاف 
  
  
  
  
  
  
  
  بير متشعبة ثنائية المخرج بشا* 

  فتحات دخول قالووظ وفتحات خروج قالووظ ثنائية المخرج 
  فتحة الدخول   فتحتا الخروج  الكود

  " 1.5وصلة متراوحة أنثوية   " 1.00ذآرية   13756

  " 1.5وصلة متراوحة أنثوية   " 1.5ذآرية   9911

  " 2.5وصلة متراوحة أنثوية   " 1.5ذآرية   9912

  " 2.5وصلة متراوحة أنثوية   " 2.5ذآرية   9913

  " 3.00وصلة متراوحة أنثوية   " 2.5ذآرية   9914

  " 4.00وصلة متراوحة أنثوية   " 2.5ذآرية   9915

  بقفل " 4.00فتحة دخول ستورز   " 2.5ذآرية   9916

  بقفل " 5.00فتحة دخول ستورز   " 2.5ذآرية   9917

  بقفل " 6.00فتحة دخول ستورز   " 3.00ذآرية   9920

  
  
  
  
  
  
  
  

  فتحة الدخول   فتحتا الخروج  الكود

  " 1و38/5بشبورى ستورز دى إن    " 38/1.5بشبورى ستورز دى إن  × 2  7985

  " 1و38/5بشبورى ستورز دى إن    " 38/1.5بشبورى ستورز دى إن  × 2  7986

  " 65/2.5بشبورى ستورز دى إن    " 65/2.5بشبورى ستورز دى إن  × 2  7987

  " 65/2.5بشبورى ستورز دى إن    " 65/2.5 بشبورى ستورز دى إن  ×2  7988

  "100/4.00بشبورى ستورز دى إن   " 100/4.00بشبورى ستورز دى إن  × 2  7989

  "100/4.00بشبورى ستورز دى إن   " 100/4.00بشبورى ستورز دى إن  × 2  7990

   "150/6.00بشبورى ستورز دى إن   " 150/6.00بشبورى ستورز دى إن  × 2  9158

   "100/4.00بشبورى ستورز دى إن   " 100/4.00بشبورى ستورز دى إن  × 2  9921

   "100/4.00بشبورى ستورز دى إن   " 100/4.00بشبورى ستورز دى إن  × 2  9922

   "100/4.00بشبورى ستورز دى إن   " 100/4.00بشبورى ستورز دى إن  × 2  9923

   "125/5.00بشبورى ستورز دى إن   " 125/5.00بشبورى ستورز دى إن  × 2  9924

   "150/6.00بشبورى ستورز دى إن   " 150/6.00بشبورى ستورز دى إن  × 2  13612

  

 المتشعبة ثنائية المخرجالبشابير 
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  بشابير متشعبة بثالثة مخارج * 

 بقالووظ ومن نوعية ستورز
  فتحة الدخول   فتحتا الخروج  الكود

  "3.00 أو 2.5وصلة متراوحة أنثوية    "2.5فتحات ذآرية   9925

   "4.00وصلة متراوحة أنثوية    "2.5فتحات ذآرية   9926

  بقفل  "100/4.00بشبورى دخول من نوعية ستورز دى إن    "2.5فتحات ذآرية   9927

   بقفل " 125/5.00بشبورى دخول من نوعية ستورز دى إن    "2.5فتحات ذآرية   9928

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بشابير متشعبة بثالثة مخارج بوصلة * 

  ة مزدوجة من نوعية ستورز متقارن
  فتحة الدخول   فتحتا الخروج  الكود

  بوصلة متراوحة " 100/4.00بشبورى ستورز دى إن    " 65/2.5ستورز دى إن  × 3  7991

   " 100/4.00ستورز دى إن  × 3
7992  

   " 65/2.5ستورز دى إن  × 3
  بوصلة متراوحة " 100/4.00بشبورى ستورز دى إن 

  بوصلة متراوحة " 100/4.00بشبورى ستورز دى إن    " 100/4.00دى إن ستورز  × 3  7993

  بوصلة متراوحة " 150/6.00بشبورى ستورز دى إن    " 100/4.00ستورز دى إن  × 3  9152

  بقفل " 100/4.00بشبورى ستورز دى إن   بقفل " 100/4.00ستورز دى إن  × 3  9929

  بقفل " 125/5.00ى ستورز دى إن بشبور  بقفل " 100/4.00ستورز دى إن  × 3  9930

  بقفل " 150/6.00بشبورى ستورز دى إن   بقفل " 100/4.00ستورز دى إن  × 3  9931

  

 بشبورى متشعبة بثالثة خمارج
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شطيب هذه البشابير                             تم ت الج حراريًا وي يوم المع ية من سبيكة األلومون شعبة بصورة أول شابير المت تم صنع الب ي
ذا اللون الخفيف والتصميم األقل فى الحجم إلى خفض فاقد باللون األحمر وهو نفس لون سيارة اإلطفاء ويؤدى ه    

     .االحتكاك إلى أقصى حد وذلك بمقدار يصل إلى ثالثة أضعاف 
  

  .يتم توفير فتحات خروج ذات مدقات مزدوجة ، ثالثية أو رباعية : ملحوظة * 
  
  
  

SIAMESE  
   قالووظبوصلة متقارنة مزدوجة 

  البيــــــــان   الكود

8150  
ثوية    فت × 2 راوحة أن لة مت ول بوص ى دخ  " 2.5حت

   " 2.5وبفتحة خروج ذآرية 

8151  
راوحة     × 2 لة مت ثوية بوص ول أن ى دخ  " 2.5فتحت

   " 4.00وبفتحة خروج ذآرية 

23371  
راوحة          × 2 ى ستورز بوصلة مت تحة خروج    " 4.00فتحت  وبف

   " 6.00من نوعية ستورز 

  
  
  

SIAMESE  
  ستورز بوصلة متقارنة مزدوجة من نوعية 

  البيــــــــان   الكود

2233  
راوحة   × 2 ثوية بوصلة مت ى دخول أن ى " 2.5فتحت  إن إس ت

   " 4.00وبفتحة خروج ذآرية من نوعية ستورز 

11103  
ثوية من نوعية ستورز             × 2 ى دخول أن  وبفتحة  " 4.00فتحت

   " 4.00خروج من نوعية ستورز 

  
  

SIAMESE  
  بفتحات دخول متعددة 

  ــــــان البيــ  الكود

19659  
 وفتحة خروج   " 2.00ثالث فتحات دخول أنثوية بوصلة متراوحة        × 3

  " 6.00 أو 5.00 أو 4.00 أو من نوعية ستورز قالووظ

19675  
ول   × 4 تحات دخ ع ف ية   " 2.5أرب ن نوع بة أو م روج ملول تحة خ  وف

  " 6.00 أو 5.00 أو 4.00ستورز 

  
   اتتوافر تشكيالت أخرى  الرجاء االتصال بن

CLAPPERED SIAMESE 
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 50 دى إن – " 2.00صمام بقطر * 

  فتحة الدخول   فتحتا الخروج  الكود

   بى إس بى" 1.5أنثوية بقطر    بى إس بى" 2.00ذآرية   3513

  
  
  
  
   65 دى إن – " 2.5صمام بقطر * 

  فتحة الدخول   فتحتا الخروج  الكود

   65 دى إن –دى إس بى    بى إس بى " 2.5ذآرية   18405

   بى إس بى" 2.5ذآرية    بى إس بى " 2.5ذآرية   18447

  
  
  
  
  100 دى إن – " 4.00صمام بقطر * 

  فتحة الدخول   فتحتا الخروج  الكود

   بى إس بى " 4.00ذآرية بقطر    بى إس بى" 4.00أنثوية   13940

  
  
  
  
فاير فايتر آومبات (صمام مكافحة الحرائق المتشعب المسالك     * 

  )تشالنج مانيفولد 
  فتحة الدخول   لخروجفتحتا ا  الكود

23956  
( ، " 1.5ذآرية بقطر ) 4(

  " 2.5ذآرية بقطر ) 2
   بى إس بى " 2.5أنثوية بقطر 

  

  بشبورى متشعبة ذات خمرج واحد
 وصمام متشعب املسالك
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   بتصنيع العديد من الموديالت األخرى من الصمامات الخاصة باستخدامات خاصة أو احتياجات خاصة POKتقوم مؤسسة 
   المعلومات الرجاء االتصال بخدمة عمالئنا للحصول على المزيد من

   
  
  
  

 صمامات متخصصة
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  بكارة اخلراطيم 
  وراقة ووحدة إغالق بصمام آروى 

 
  :السعة 

  )قدم/متر(

فتحة قالووظ   الكود

  الدخول

  البيـــــــــــــــــــــــــان

  " 3/4/ 19للخرطوم دى إن    " 3/4  11322   قدم100/ متر30

  " 25/1للخرطوم دى إن    " 1  11323   قدم100/ متر30

  "1 3/4/ 33للخرطوم دى إن    " 1 1/4  11335   قدم100/ متر30

  
  
  
  
  

  

  
  بكارات اخلراطيم 

  مبرجحة  للخارج وبوحدة إغالق ذات صمام آروى 
  

  البيـــــــــــــــــــــــــــان  فتحة قالووظ الدخول   الصمام  الكود  قدم/السعة متر

   " 1.00  آروى   12630   قدم100/ متر30

   " 1  عجلى   11682   قدم100/ متر30
  "1.00/ 25للخرطوم دى إن 

  " 1 1/4  آروى  12633   قدم100/ متر30

  " 1و5  عجلى      قدم100/ متر30
  "1 3/4/ 33للخرطوم دى إن 

  
  
  
  
  
  

  

  
  بكارات اخلراطيم 

  مبرجحة للخارج للخرطوم القابل للتقوض واإليار 
  

  السعة   الكود

  قدم / متر 

  البيان 

   " 1 3/4/ مم 45مقاس للخرطوم ب  100 / 30  13097

   " 2.5/ مم 70للخرطوم بمقاس حتى   100 / 30  13100

  

   مصنوعة من االستانلس ستيل–بكارة اخلرطوم 
 ومشطبة باللون األمحر اإليبوآسى
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  البيـــــــــــــــــــــان  فتحةقالووظ الدخول  طول الخرطوم  الكود

   متر 20  12521

   متر 30  8340
   ورقية 25دى إن    " 1.00

   متر 20  12523

   متر 30  8341
   ورقية 33دى إن   " 1 4/1

  غطاء بالستيك خيارى لـ اللوجو أو التعليمات       12696

  
  

  بكارة خراطيم متأرجحة للخارج بخرطوم 
  

 فتحة قالووظ  طول الخرطوم  الصمام   الكود

  الدخول

  البيان 

   " 1  آروى   12578

  عجلى   12553
   متر20

1 "   

   " 1  آروى   8344

  عجلى   8342
   متر30

1 "   

   أرجحة للخارج – 25دى إن 

   ورقية 33دى إن 

   أرجحة للخارج – 33دى إن   " 1 4/3  آروى   12579

  عجلى   12556
   متر20

4/3  1 "    

    " 1 4/3  آروى   8345

  عجلى   8343
   متر30

4/3  1 "    

  
  بكارة خراطيم ذات أرجحة للخارج ببشبورى ذات تفريغ ذاتى * 
  

  البيــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

  " 1 3/8/ مم 33 قدم لخرطوم شبه صلب بقطر 65/  متر 20مل مع تتكا  9203

   "1 3/8/ مم 33 قدم لخرطوم شبه صلب بقطر 100/  متر 30تتكامل مع   9204

  بكارة خراطيم ذات بشبورى وخالط داخلى * 
تتكامل بكارة الخراطيم هذه مع وحدة إغالق ذات صمام آروى ، قضيب 

م شبه صلب ، وبشبورى أنبوبة خراطيم ذات أرجحة للخارج ، خرطو
  .الرغاوى وخالط داخلى بأنبوبة التقاط 

  البيــــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

   "1 3/8/ مم 33 قدم وبقطر 65/  متر 20 خرطوم شبه صلب بطول 20تتكامل مع   9207

   "1 3/8/ مم 33 قدم لخرطوم شبه صلب بقطر 100/  متر 30تتكامل مع   9028

  

  بكارات اخلراطيم
 )جامدة (للخراطيم الشبه صلبة
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  بكارة خراطيم ورقية لألسطول 
دقيقة لألسطول البحرى /  جالون 95ببشبورى سعة جالونية 

      NSNاألمريكى 
  

  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

18650  
لب دى إن      به ص رطوم ش ع خ تكامل م ر  15 / " 1.25 – 33ت شبورى إن إس إن   500 مت دم وب  ق

  لألسطول 

   قدم 65 متر 20 / " 1.25 – 33شئ مع  دى إن نفس ال  18735

  
  

   DN33 أو DN25بكارة خراطيم ذات أرجحة للخارج * 
  بـ أو بدون داعم ترآيب 

  " 1.00فتحة الدخول 
  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

18437  
ارج بخرطوم شبه صلب بقطر دى إن   راطيم ذات أرجحة للخ ارة خ  30 وبطول " 1.00 – 25بك

   قدم وبشبورى 100متر 

   قدم 100/  متر 30 وبطول " 1 1/4 /33نفس الشئ ولكن بخرطوم صلب بقطر دى إن   18418

18804  
بكرة خراطيم ذات أرجحة للخارج مثبتة على عمود ترآيب تتكامل مع خرطوم شبه صلب بقطر دى                

   قدم 100 متر 30 وبطول " 1.00 – 25إن 

   قدم 100/  متر 30 وبطول " 1 1/4 /33شئ ولكن بخرطوم شبه صلب بقطر دى إن نفس ال  18554

  
  
  
  
  

   DN25بكارة خراطيم بترآيب أفقى بقطر * 
 فتحة الدخول – متر بدون دليل للخراطيم 80 متر أو 40 وبطول 

   بى إس بى " 1.00
  البيان   الكود

   قدم 132 – متر 40 وبطول " 1.00 / 25تتكامل مع خرطوم شبه صلب بقطر   22255

  نفس الشئ ولكن بدون خرطوم   21905

   قدم 264 – متر 80 وبطول " 1.00 / 25تتكامل مع خرطوم شبه صلب بقطر   22256

  نفس الشئ ولكن بدون خرطوم   21815

  

AISI 316Lمصنوعة من االستانلس ستيل  بكارة خراطيم
 واملصنوعة من األلومونيوم 
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   متر 40 وبطول – DN25بكارة خراطيم ذات ترآيب أفقى بقطر 
   بى إس بى " 1.00 متر بدليل للخرطوم فتحة الدخول 80أو 
  

  البيــــــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

   قدم 132 – متر 40 وبطول " 1.00 – 25تتكامل مع خرطوم شبه صلب بقطر   22259

  نفس الشئ ولكن بدون خرطوم   22156

   قدم 264 – متر 80 وبطول " 1.00 – 25تتكامل مع خرطوم شبه صلب بقطر   22257

  كن بدون خرطوم نفس الشئ ول  22154
  
  
   متر 40 بطول DN25بكارة خراطيم ذات ترآيب رأسى بقطر * 
  بى إس بى " 1.00 متر بدليل خراطيم فتحة الدخول 80أو 
  

  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

   قدم 132 – متر 40 وبطول " 1.00 – 25تتكامل مع خرطوم شبه صلب بقطر دى إن   2260

  فس الشئ ولكن بدون خرطوم ن  22157

   قدم 264 – متر 80 وبطول " 1.00 – 25تتكامل مع خرطوم شبه صلب بقطر دى إن   22258

  نفس الشئ ولكن بدون خرطوم   22155
  
  
   متر 40 وبطول - DN25بكارة خراطيم ذات ترآيب آهربائى أفقى بقطر * 
  بى إس بى " 1.00 متر بدليل للخرطوم فتحة الدخول 80أو 
  

  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

   آجم 65.1 الوزن – قدم 132 – متر 40 وبطول " 1.00 / 25تتكامل مع خرطوم شبه صلب بقطر   24723

   آجم 48.3نفس الشئ ولكن بدون خرطوم   25088

   آجم 84.6 الوزن –قدم  264 – متر 80 وبطول " 1.00 / 25تتكامل مع خرطوم شبه صلب بقطر   24721

   آجم 51.1 الوزن –نفس الشئ ولكن بدون خرطوم   25086
  
   متر 40 وبطول - DN25بكارة خراطيم ذات ترآيب آهربائى أفقى بقطر * 
  بى إس بى "  1.00 متر بدليل للخرطوم فتحة الدخول 80أو 
  

  البيـــــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

   آجم 68.8 الوزن – قدم 132 – متر 40 وبطول " 1.00 / 25طوم شبه صلب بقطر تتكامل مع خر  24722

   آجم 52.00 الوزن –نفس الشئ ولكن بدون خرطوم   25087

   آجم 88.2 الوزن – قدم 264 – متر 80 وبطول " 1.00 / 25تتكامل مع خرطوم شبه صلب بقطر   24720

  جم  آ57.7 الوزن –نفس الشئ ولكن بدون خرطوم   25085
  

 بكارات اخلراطيم للسيارات
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  البشبورى اخلاصة ببكارة اخلراطيم 
يار    توية فى وحدة بى  أو            – ضباب آامل      2ت  ووحدة إغالق مل

رين(إم  رها ) ديلي تم توفي ى ي تيك والت ن البالس صنوعة م الم
  بجذع (بفتحة دخول قالووظ أو بفتحة دخول بقصبة 

 
  

  البيــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

   آجم 0.145 الوزن –مم 19 ساق خرطوم   – 19/6قطر دى إن   25842

   آجم 0.155 الوزن – مم 25 ساق خرطوم   – 25/8قطر دى إن   25843

   آجم 0.344 الوزن –مم 35 ساق خرطوم   – 33/12قطر دى إن   25844

  

 طرف البشبورى لبكارة اخلراطيم
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اء الحريق الخاصة بمؤسسة                تم صنع خراطيم إطف والذى يتم غزله بصورة مستديرة      من الغزل الصناعى ذات قوة الشد العالية         POKي

ستر ويتم حماية هذه الخراطيم بالكامل وإغالقها من خالل وضعه داخل مادة صناعية تخليقية ذات مقاومة عالية         د والبولي ى أماي فى البول

ى فى سى المنترد         مغ أو المواد ، وهو ما يشكل بنية وهيكل فردى متجانس دون استخدام الص) ثالثى النتروجين(مصنوعة من المطاط ب

  .وبالنسبة لـ لونها فهو األسود . الالصقة من أى نوع 
 
 
  

  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

   " 1.00/  مم 25خرطوم حريق قابل للتقوض بقطر    10بى آى إل 

   " 1.5/  مم 40خرطوم حريق قابل للتقوض بقطر   15بى آى إل 

   " 2.5/  مم 70ق قابل للتقوض بقطر خرطوم حري  25بى آى إل 

   " 4.00/  مم 110خرطوم حريق قابل للتقوض بقطر   40بى آى إل 

  يتم بيع الوصالت المزدوجة بصورة فردية : ملحوظة 
  
  
  

  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

   " 1.00/  مم 25خرطوم شبه صلب بقطر   10بوآابوست 

   " 1 1/4/  مم 33خرطوم شبه صلب بقطر   12آابوست بو

   " 1 1/2/  مم 38خرطوم شبه صلب بقطر   15بوآابوست 

 المربعة آما يبلغ ضغط االحتراق "/ باوند 300يبلغ ضغط التشغيل : ملحوظة 

   المربعة ويتم بيع الوصالت المزدوجة بصورة فردية "/  باوند 600

  

  .الوصالت املتقارنة املزدوجة 
  

  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

   ذآرية وأنثوية بحلقات تمديد خارجية " 1.00مجموعة متكاملة    10سى بى 

   ذآرية وأنثوية بحلقات تمديد خارجية " 1.5مجموعة متكاملة   15سى بى 

  ية  ذآرية وأنثوية بحلقات تمديد خارج" 2.5مجموعة متكاملة   25سى بى 

   ذآرية وأنثوية بحلقات تمديد خارجية " 4.00مجموعة متكاملة   40سى بى 

  
 بتوفري نطاق آامل من خراطيم      POKتقـوم مؤسسة    

الـشفط بالوصالت املزدوجة املتقارنة امللولبة ،       

قــم باالتــصال خبدمــة . ســتورز وتــسى إيــه إم 

  .عمالئنا للحصول على املزيد من املعلومات 

  خراطيم شفط
  %100شبه صلبة وقابلة للتقوض بنسبة 
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سبة للخرا    تم إخراجها للخارج أو يتم التقاطها ، فقد تم عمل بكرة  ذات                   بالن ى ي طيم الت

ام شاقة مصنوعة من الفوالذ مطلية باللون األصفر اإليبوآسى مع استخدام أنظمة              مه

     واحدة العجل العربة المتنقلة وواحدة لبكارة الخراطيم –مكابح 
  ن البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الكود

21665  
وله   بلغ ط رطوم ي رآة لخ راطيم متح ارة خ ر 200بك  600/  مت

   " 3.00قدم بقطر 

  

  

  

  

  

  

  

ر مدحرجة للخراطيم المحمولة بقطر يصل حتى              ضًا توفي تم أي  وبطول يصل   " 6.00وي

ى    تم صنعها من األلومونيوم مع طالئها ببعض       100حت ا للتخزين وي سهل فكه دم وي  ق

     من اللون األحمر اإليبوآسى
  البيــــــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

   آجم 24.6 الوزن –مدحرجة الخراطيم محمولة   25686

  

  
 بكارة اخلراطيم املتحرآة
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 دلو احلريق 
  

  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

  دلو الحريق بقاعدة مستديرة   3293

  آثيفات تعليق   3294

  
  
  
  

 فأس احلريق 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان البيــ  الكود

  فأس مدبب وبمقبض مستقيم   3295

  آثيفات تعليق   3296

  
  
  
  

 حاوية رمال 
  

  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

   جالون 26/  لتر 100حاوية رمال مصنوعة من األلومونيوم بسعة   3526

  
  
  
  
  

 روف آريكات وجا
  

  البيـــــــــــــــــــــــتان   الكود

  آريك بنقطة مستديرة وبمقبض مستقيم   3463

  آريك بنقطة مستديرة وبمقبض على شكل حرف دى   3460

  جاروف بسعة شفرات ذات مهام ثقيلة ومقبض مستقيم   3464

 

 

 

 

 

 

 الكماليات
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  البـــيـــــــــــــــــــــــــــــان   الكود

   " 5.00/ مم 110للخراطيم مصنوعة من األلومونيوم للخرطوم الذى يبلغ قطره حتى قنطرة   3123

   " 3.00/ مم 70قنطرة للخراطيم مصنوعة من المطاط إس بى آر للخرطوم الذى يبلغ قطره حتى   3236

   " 5.00/ مم 110قنطرة للخراطيم مصنوعة من المطاط إس بى آر للخرطوم الذى يبلغ قطره حتى   3237

  

  تم بيعها بصورة فردية ي

  
  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود

   " 4.00/  مم 100مخنقة خراطيم حتى قطر يبلغ   1930

  " 3.00/  مم 70سلم متنقل خطافى للخراطيم مصنوع من االستانلس  للخراطيم حتى قطر   15919

  

  

  
  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود

   " 1.5/  مم 45للتسرب للخرطوم الذى يبلغ قطره غالق مضاد   3399

   " 2.5/  مم 70غالق مضاد للتسرب للخرطوم الذى يبلغ قطره   3373

   " 4.00/  مم 110غالق مضاد للتسرب للخرطوم الذى يبلغ قطره   9831

  

 آماليات اخلراطيم
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  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود
تاح ربط الصواميل المصنوع من ال        3147 فوالذ والمطلي  مف

واميل  ربط ص وم ب ذي يق سي وال ر اإليبوآ باألحم
  ." 2.5/ مم65قطرها حتي 

  
  

  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود
تاح ربط الصواميل المصنوع من الفوالذ والمطلي          3148 مف

باللون األزرق اإليبوآسي والذي يقوم بربط صواميل 
   " 5.0/   مم 120قطرها حتي 

  فس الموديل ولكن مقوين  1312
  
  
  

  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود
ز المقاوم               2174 صواميل مصنوع من البرون ط ال تاح رب مف

   " 2.5/مم65للشرر لربط صواميل  قطرها حتي 
  

  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود
ز المقاوم               1977 صواميل مصنوع من البرون ط ال تاح رب مف

  " 6.0/ مم120بط صواميل حتى للشرر لر
  

  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود
ز المقاوم               2016 صواميل مصنوع من البرون ط ال تاح رب مف

   " 2.5/  مم65للشرر لربط صواميل  قطرها حتي 
  

  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود
ز المقاوم               7200 صواميل مصنوع من البرون ط ال تاح رب مف

  ." 4.0/ مم 100شرر لربط صواميل  قطرها حتيلل
  
  
  

  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود
ن      2714 والذ المجلف ن الف صنوع م واميل م ط ص تاح رب مف

/  مم   150بمقبض مطاط لربط صواميل  قطرها حتي        
6.0 ".  

ن      2715 والذ المجلف ن الف صنوع م واميل م ط ص تاح رب مف
ربط صواميل قط         / مم 150رها حتي   بمقبض مطاط ل

6.0 "   
  
  

  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود
يوم إي       2302 ن األلومون صنوع م واميل م ط ص تاح رب مف

ي 7إس  رها 33 وإي – 68 ج واميل قط ربط ص  ل
   " 4.0/  مم 100حتي 

يوم إي       2300 ن األلومون صنوع م واميل م ط ص تاح رب مف
ي 7إس  رها 33 وإي – 68 ج واميل قط ربط ص  ل
  ." 6.0/  مم 150تي ح
  
 
 
 
 
  

 مفاتيح ربط الصواميل
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  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود

شرر        2229 اوم لل تلفة مق ف مخ ية وظائ ف بثمان تعدد الوظائ واميل م ط ص تاح رب مف

  . موديل باريس إف دي" 4.0/  مم100ولربط صواميل  قطرها حتي 

تلفة       2477 ف مخ ية وظائ ف بثمان تعدد الوظائ واميل م ط ص تاح رب شرر  مف اوم لل مق

  . موديل باريس المحسن– " 4.0/  مم100ولربط صواميل قطرها حتي 

ط صواميل متعدد الوظائف بإحدي عشر وظيفة  مختلفة مقاوم للشرر          2438 تاح رب مف

  " 4.0/  مم100ولربط صواميل  قطرها حتي 

  للموديل السابق) سير(ماسك حزام   1239
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــان البيـــــــــــــــــ  الكود

لربط صواميل  قطرها حتي    # 11مفتاح ربط صواميل مصنوع من األلومونيوم         13732

  " 4.0/ مم100

  

  
  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود

  .مفتاح ربط يمكن ضبطه برأس فردية لربط محابس المطافئ  15661

  .ئمفتاح ربط يمكن ضبطه برأس مزدوجة لربط محابس المطاف  15656

  

  
  

  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود

  13732) 2(آتيفة فقط لمفتاح ربط الصواميل   13733

 أو  15662) 1( ومحبس مطافئ    13732) 2(آتيفة فقط لمفتاح ربط الصواميل        15702

15656  
  
  
  
  

  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود

  13732مفتاح ربط صواميل ) 2(آتيفة وعدد   13731

دد    15726 يفة وع ط صواميل  ) 2(آت تاح رب دد 13732مف ط محبس ) 1( وع تاح رب مف

  15761المطافئ ذات الرأس الفردية 

دد   15727 يفة وع ط صواميل ) 2(آت تاح رب دد 13732مف بس ) 1(وع ط مح تاح رب مف

  15656المطافئ ذات الرأس المزدوجة 

 
 

  مفاتيح ربط الصواميل
 وحمابس املطافئ
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  سة أحجامأدوات وأجهزة عمليات التثبيت والترآيب في خم

نايلون             -1 تم صنع القاعدة من ال  المقاوم للصدأ ، القوي، الصلب من الدرجة        FVي
  .العالية

  .قم باستخدام أدوات ومعدات ذات مقبض طويل أو قصير للترآيب والتثبيت  -2
  .أجهزة الترآيب بصورة رأسية أو أفقية/ من الممكن أن يتم استخدام معدات   -3
ي شكل حرف           -4 ولب عل تم استخدام مقبض مق  تي موضوع في شريط إغالق من ي

  .الفتح السريعة/ أجل عملية اإلغالق 
 :يتم توفير خمسة مقاسات مختلفة تتضمن  -5

1.5 "  ،2.0 "  ،3/8  2 "  ،3.0 "  ،3.5. "   
شفطنوع من النيتريل المقاوم لألشعة الفوق بنفسجية                   -6 شريط ال شد وجذب ال م ب ق

  . وذلك من أجل إمكانية الخدمة الطويلة
  .ير وطرح ممدد ترآيب وتثبيت مصنوع من األلومونيوم لكل جهازيتم توف  -7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 

  ∅المقاس   المقاس  أ  ب  ج  د  هـ  و

   "  مم  مم  مم  مم  مم  مم  مم
آود 

  األلومونيوم
آود 
  القضيب

آود 
صامولة 
  القضيب

آود 
  "  مم  الترآيب

سلسلة 
  البشبورى 

152  56  72.15  55  35  174.5  3  1.5  17869  19567  17017  38  1.5    

165  81  97.5  55  35  186.5  51  2.0  17868  19568  17020  51  2.0    

174.5  90  108  55  35  198  60  3/8 2  17867  19569  15190  60  3/8 2  150-500  

190.2  113  129  55  35  213  76  3.0  17866  19570  15188  76  3.0    

220.5  133  153  74  50  253  90  3.5  17865  

17864 
قم بتحديد 
الطول عند 
  الطلب

19571  18184  90  3.5  750 – 1000  

  

 

 أدوات وأجهزة التثبيت والرتآيب
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  مصفاة برميلية 
 سلة من األلومونيوم والبالستيك

آود 
  البالستيك

آود 
  األلومونيوم

  البيـــــــان

   " 38/1.5ستورز بقطر دي إن   13092  
   " 65/2.5ستورز بقطر دي إن   13221  8305
  " 100/4.0ستورز بقطر دي إن   13223  8306
  " 125/5.0ستورز بقطر دي إن   8959  
  بدون دعامة /  بـ " 1.5أنثوية   25484  

  " 1.5أنثوية   8956  8961
  " 2.5أنثوية   8957  8962
   " 4.0أنثوية   8958  8963

  /مصايف ذات مستوي منخفض ب
  وبدون الصمام الالرجوعي 
 سلة من اإلستانلس ستيل

آود الشفطفاة 
  بالصمام

شفطفاة آود ال
  بدون الصمام

  البيــــان

  ستورز بقطر دي إن   6920  6931
  ستورز بقطر دي إن   6921  6932
  ستورز بقطر دي إن   6922  6933
  ستورز بقطر دي إن   6924  6935
  " 2.0ذآرية   7504  7377
  " 2.5ذآرية     7464
  " 4.0ذآرية     7459
  " 4.5ذآرية     7465
  " 1.5أنثوية   7503  8901
  " 2.5أنثوية   7505  8902
  " 4.0أنثوية   7506  8903

  طوافة للمصايف
 )مشبك(مصنوعة من البولي ثيلين األحمر بسلسلة وماسك 

  البيـــــــان   الكود
  طوافة حمراء اللون   3280

 مصايف فتحات الدخول
 مصنوعة من اإلستانلس ستيل

  البيــــــــان   الكود
   " 1.0مجري مائي    1449

   " 1.5ري مائي مج  10794
  " 2.0مجري مائي   11834
  " 2.5مجري مائي   10795
   " 4.0مجري مائي   2206

  سلة 
 سلة واقية وحامية للمصافي

  البيـــــــان  الكود
  100سلة   2064

  

  . يمكن توريد هذه الشفطافي بلولبة:   ملحوظة 
  . الرجاء اإلتصال بنا لتحديد المواصفات

 املصافـــــــي
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  ماآينة اللف

  البيــــــــــان  الكود
  ماآينة اللف  8388
   يونيفرسال–ظرف المثقب   13452

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  طرف المثقب الفردي
  البيـــــــــان   الكود
  20للوصلة المتقارنة المزدوجة بقطر دي إن   7535
  40للوصلة المتقارنة المزدوجة بقطر دي إن   7536
  50للوصلة المتقارنة المزدوجة بقطر دي إن   7530
  65للوصلة المتقارنة المزدوجة بقطر دي إن   7537
  80للوصلة المتقارنة المزدوجة بقطر دي إن   7531
  100للوصلة المتقارنة المزدوجة بقطر دي إن   7538
  150للوصلة المتقارنة المزدوجة بقطر دي إن   7532
  20للوصلة المتقارنة المزدوجة الذآرية جي إف آر بقطر دي إن  7534
  20لوصلة المتقارنة المزدوجةالذآرية جي إف آر بقطر دي إنل  7533

 
  

زردية لعملية  الربط المصنوعة من الفوالذ المجلفن في 
   مم110 مم لـ 25الخراطيم التي يتراوح قطرها من 

  البيـــــــــان   الكود
  زردية يونيفرسال لربط أسالك الربط  13448

 
 

  مجلفن للربطسلك يونيفرسال المصنوع من الفوالذ ال
  البيـــــــــان   الكود
  )باوند/  آجم 7الوزن ( إي 15/10بكرة من الفوالذ المجلفن   9376

 
  

  رابطة من الفوالذ المجلفن للربط علي الخراطيم 
   مم110 مم لـ 25التي يتراوح قطرها من 

  البيـــــــــــان   الكود
   مم25رابطة سلك لقطر   7550
   مم33.5رابطة سلك لقطر   7551
   مم45رابطة سلك لقطر   7552
   مم70رابطة سلك لقطر   7553
   مم110رابطة سلك لقطر   7554

 
 

يار والقياس الخاصة بمؤسسة              تم  استخدام أجهزة الع  والتي يتم استخدامها POKي
تة     ضغوط الثاب صريف وال ياس الت بار ضغوط ق ل إخت ن أج ك م واء وذل رة األج لمعاي

صممة لمكا  ساآنة، والم زاز وال صدمة واإلهت ة ال تقارنة   . فح لة م رحها بوص تم ط وي
الووظ أو ستورز       بلغ العيار القياسي لها ما بين صفر         . مزدوجة ق  "/ باوند 300 –وي

  .  مربعة
  

 ماآينة اللف
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أجهــزة الغــيار والقــياس ذات الغطــاء املعايــر 
  واملدرج

  البيــــــــــــان  الكود
   مربعة "/ باوند300 –صفر  (" 1.5  7523
   مربعة "/ باوند300 –صفر  (" 2.5  2154

 
 

 أجهزة الغيار والقياس ذات املعايرة والتدرج الداخلي
  البيــــــــــــان   الكود  البيــــــــــــــــــــــــــان   الكود
   درجة1.5 / 38ستورز بقطر دي إن   9108  بديل الغطاء المطاطي لجهاز القياس  8362

ياس المع    8360  " 2.5 / 65ستورز بقطر دي إن    9099 از الق ديل جه ط   ب درج فق ر والم  اي
  " 4.0 / 100ستورز بقطر دي إن    9227  )بدون غطاء(

    8389  1.5 "  
    8390  2.5 "  
    

  

8391  4.5 "  
 

 "إليكتروني محمول"عداد قياس التصريف 
  الوصف

ي من البي تى إف إي إغال                   ود بطالء نهائ يوم المؤن ق مصنوع من األلومون
ئة            تها من البي رونية لحماي ونات اإلليكت  عدم وجود أي عجلة ببدال أو        –المك

رآة   زاء متح د  –أج رق جه ة بف ع   12 بطاري حنها م ادة ش ن إع ولت يمك  ف
  . ساعات بصورة ذاتية8إمكانية تشغيلها لـ 

  :الخصائص الفنية 
  .حجم مدمج وإمكانية النقل  -
 .معايرة ثابتة -
 .ن مليون جالو999نظام محاسبة حتي  -
 شاشتين عرض آبيرتين إلي إي دي ذات لون أحمر براق -

 :الخيارات المتوفرة 
 عداد تدفق الضغط العالي والحجم -
 حجم عالي -
  . برنامج السوفت وير للتحويل لجهاز الكومبيوتر الشخصي-
 

  الرجاء تحديد
  دقيقة بار/ المربعة أو لتر"باوند في ال/ دقيقة / جالون 

 
  ن البيـــــــــــا  الكود    
   ذآرية وأنثوية " 2.5السن البريطاني   8165    
  52/ فتحة دخول وفتحة خروج ستورز بقطر س   8166  البيـــــــــــان   )د/جالون(االتصريف 

  " 65/45فتحة دخول وفتحة خروج ستورز بقطر دي إن   8167   " 1.5  205 لـ 11
  " 100/4 فتحة دخول وفتحة خروج ستورز بقطر  8168  " 2.0  312 لـ 16
  " 125/5فتحة دخول وفتحة خروج ستورز بقطر   8199   " 2.5  611 لـ 33
  " 150/6فتحة دخول وفتحة خروج ستورز بقطر   8170   " 3.0  869 لـ 46
   " 1.5فتحة دخول أنثوية وفتحة خروج ذآرية   8171   "  4.0  1545 لـ 83

  " 2.5وج ذآرية فتحة دخول أنثوية وفتحة خر  8172   "  5.0  2044 لـ 110
   "  6.0  2607 لـ 141

  

  " 4.0فتحة دخول أنثوية وفتحة خروج ذآرية   8173

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معدات وأجهزة املراقبة والتحكم
 عداد قياس التصريف
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 آماليات عدات قياس التصريف

  البيــــــــــــان  الكود
  65 للموديل بقطر 6إسطوانة معايرة   8174
   100 للموديل بقطر 6إسطوانة معايرة   8175
  )232إس آر (برنامج تحويل المشرف   13203
  آتيفة الدعم األرضي  12715

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موزعات حمابس املطافئ
  المقاس  فتحة الدخول  الكود

  65 دي إن – " 2.5   أو ستورز" 2.5  20823
  100 دي إن – " 4.0   أو ستورز " 6.0 أو 5.0 أو 4.0  22218

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زجاجة بيان رؤية المجري المائي
  قاسالم  فتحة الدخول  الكود

  80دي إن   انثويه/" 3.0ذآرية أرضية   24361
  100دي إن    انثويه/" 3.0ذآرية أرضية   24343

 
 

  
  
  
  
  
  
  

  معدات وأجهزة املراقبة والتحكم
  عداد قياس التصريف
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 استهالك المياه الكود
)دقيقة/ جالون–دقيقة /لتر(  

الحد األقصي لعدد 
  اللفات لكل دقيقة

 القدرة
) حصان–ك وات (  

10612  100-26 20000  1.5-2.0 
10613  150-40 18000 2.5-3.3 
10614  250-66 15000  4.0-5.3 
10615  50-132 9000  9.0-12.0 
11187  100-264 5000  15-20 

 يتم تصنيع أعمدة الدوران للمواتير الهيدروليكية 
  ذات السرعة العالية من التيتانيوم ويتم معايرتها 

  .بصورة فردية
 
 
 
 

  األبعاد بالملليمتر

  الفوى  أ  ب  ج  هـ  و  ز  ح  ط  إن  تى  بي
  وات.ك

  1.5  128  90  32  166  11  60  21  ¾  4   م5  75
  2.5  134  105  35  189  14  70  30  18  4   م6  85

  4  157  120  52  221  19  80  43  1¼  4   م6  100
  9  189  166  52  289  28  110  60  1½  4   م8  130
300  18∅  4  2  110  250  42  -  84  350∅  244  15  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2002مضخة توربو 
ــــــــــــــــــان البيــــــــ الكود  

 قم بتحديد مقاسات فتحات الدخول وفتحات الخروج        – 2002مضخة توربو      13509
  .والموديالت

 
 

  اخلصائص واملواصفات  �
  
  
  
  
  

  املوتور اهليدروليكى ذو السرعة العالية
 مضخة تربو
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ياه من  توريد الم ريغ أو ب وم بتف ربو لكى تق بة الت ية وطلم صميم الخالطات المائ تم ت ي

تورى        ر الفني ولية من سبيكة األلومونيوم والتى يتم      ويتم صنعها بصورة أ   . خالل التأثي
إخضاعها لمعالجة حرارية وتشطيب بطبقة طالء صلبة من أآسيد األلومونيوم المؤنود 
ـ   ية ل ريغ الرأس ية التف ى عمل يقة عل ى الدق ية ف صريف الجالون ياس الت تمد سعة ق وتع

ل        دام لك د فى ال     100عشرة أق ربعة    " باون تحة دخو       .  الم رها بف تم طرحها وتوفي ل وي
   ." 2.5أنثوية بوصلة متراوحة ترتكز على رولمان بلى ويبلغ قطرها 

  
السعة الجالونية 
  فى الدقيقة

  البيـــــــــــــــــــــــان  الكود

   " 2.5 وفتحة خروج " 1.5خالط مائى بدون الصمام الالرجوعى بفتحة دخول   3032  135

   " 2.5 وفتحة خروج " 1.5خالط مائى بصمام ال رجوعى بفتحة دخول   3086  135

   " 4.00 وفتحة خروج " 2.5خالط مائى بصمام ال رجوعى بفتحة دخول   16043  400

   " 2.5تربو ماآس بـ   0651  س/3م150

   ستورز " 2.5تربو ماآس بـ   21542  س/3م150

   " 2.5خالط مائى بوصلة متقارنة مزدوجة بقطر   7855  ساعة/  طن 15

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

ويتم إحداث عمل دوار من خالل . بشابير فهى مصممة لمواسير التصريف الغير مغلقة التى تقع فى تلك األماآن التى يصعب الوصول إليها وبالنسبة لل 
ة                              يار المستقيم من طرف اإلطال نوعة الموجودة فى جانب وفى الت ريغ المت وهات التف د من ف ة صلب فى موديل             . العدي ر طرف إمال ضًا توفي تم أي وي

يوم   األلومو نحاس ويتم توفيرها وطرحها مجهزة بوصلة متراوحة أنثوية طوال                      . ن يوم أو من ال ية من األلومون وهات بصورة أول ذه الف تم صنع ه وي
   ." 2.5 ، " 1.5 ، " 1.00الوقت 

  .ويتم تزويد الموديل المصنوع من األلومونيوم بطرفى إطالة وبمعدات وأدوات للصيانة والتعديل
  

آود 
  البرونز

آود 
  أللومونيوما

  البيــــــــــــــــــــان

  25 بقصبة وجذع بطول 20بقطر دى إن     3672

  35 بقصبة وجذع بطول 40بقطر دى إن     9366

  " 1.5أنثوية بقطر     9367

  " 1.5أنثوية بقطر   2278  

  " 2.00ذآرية بقطر   9151  

  2.5أنثوية بقطر   2273  

  
 

 وبشابرية ، طلمبات تربوخالطات مائي
 التصريف
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صالت آتالوج أنظمة و" برجاء الرجوع لـ    
POK         وأنظمـة حماسـبة املطافـئ اجلافة  "

للحـصول علــى التفاصـيل الكاملــة خلــط   
  . اإلنتاج واملزيد من التفاصيل األخرى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الوصالت املزدوجةاملتقارنــة
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   قالووظ ذآر – PN16 فالنشات

  البيــــــــــــــــــــــــــان  الكود
  ø 85 فى ø 14 فتحات 4 " 1.00 ذآرية بقطر – 25فالنشه بقطر دى إن   2050

  ø 125 فى ø 18 فتحات 4 " 2.00 ذآرية بقطر – 50فالنشه بقطر دى إن   2115

  ø 145 فى ø 18 فتحات 4 " 2.5 ذآرية بقطر – 65فالنشه بقطر دى إن   3054

  ø 160 فى ø 18 فتحات 8 " 3.00 ذآرية بقطر – 80فالنشه بقطر دى إن   2391

  ø 180 فى ø 18 فتحات 8 " 4.00 ذآرية بقطر – 100فالنشه بقطر دى إن   3839

  ø 240 فى ø 22 فتحات 8 " 6.00 ذآرية بقطر – 150فالنشه بقطر دى إن   2335

  
   قالووظ أنثي –PN16فالنشه 

  البيــــــــــــــــــــــــــان  الكود
  ø85 فى ø 14 فتحات 4 " 1.00 أنثوية بقطر – 25فالنشه بقطر دى إن   2074

  ø 125 فى ø 18 فتحات 4 " 2.00 أنثوية بقطر – 50شه بقطر دى إن فالن  2116

  ø 145 فى ø 18 فتحات 4 " 2.5 أنثوية بقطر – 65فالنشه بقطر دى إن   7401

  ø 160 فى ø 18 فتحات 8 " 3.00 أنثوية بقطر – 80فالنشه بقطر دى إن   3035

  ø 180 فى ø 18 فتحات 8 " 4.00 أنثوية بقطر – 100فالنشه بقطر دى إن   3699

  ø 240 فى ø 22 فتحات 8 " 4.00 أنثوية بقطر – 150فالنشه بقطر دى إن   2348

  
  PN16 –فالنشه منزلقة 

 ، 29-283 إن إف دى –املــستويات القياســية 
  2074 ، األيزو إر 2501دى آى إن 

  البيــــــــــــــــــــــــــان  الكود
  ø 85 فى ø 14 فتحات 4– 25فالنشه بقطر دى إن   9813

  ø 110 فى ø 18 فتحات 4– 40فالنشه بقطر دى إن   9814

  ø 125 فى ø 18 فتحات 4– 50فالنشه بقطر دى إن   9815

  ø 145 فى ø 18 فتحات 4 " 2.5 – 65فالنشه بقطر دى إن   9816

  ø 180 فى ø 18 فتحات 8– 80فالنشه بقطر دى إن   9817

  ø 180 فى ø 18 فتحات 8 – 100فالنشه بقطر دى إن   9818

  ø 240 فى ø 22 فتحات 8 " 6.00 – 150فالنشه بقطر دى إن   9819

  
   29-203 إن إف إى –قالووظ )  رطل150إيه إس إيه ( PN20فالنشات 

  ) 16-5إيه إن إس آى ىب (
  البيــــــــــــــــــــــــــان  الكود
  ø 152.4 فى ø 19 فتحات 4 بى ، 3.00 ذآرية جى – " 3فالنشه بقطر دى إن   2071

  ø 152.4 فى ø19 فتحات 4 إتش ، 3.00 أنثوية جى – " 3فالنشه بقطر دى إن   2070

  ø 190.5 فى ø 19 فتحات 8 بى ، 4.00 ذآرية جى – " 4فالنشه بقطر دى إن   3681

  ø 190.5 فى ø 19 فتحات 8إتش ، 4و00 أنثوية جى – " 4فالنشه بقطر دى إن   2092

  ø 241 فى ø 22 فتحات 8 بى ، 6.00 ذآرية جى – " 6 إن فالنشه بقطر دى  2335

  ø 241 فى ø 22 فتحات 8 إتش ، 6.00 أنثوية جى – " 6فالنشه بقطر دى إن   2348

   قالووظ– PN20فالنشات 
  البيــــــــــــــــــــــــــان  الكود
  ø 130 فى ø 11 فتحات 8 بى ، 3.00 ذآرية جى – 80فالنشه بقطر دى إن   1352

  ø 130 فى ø 11 فتحات 8 إتش ، 3.00 أنثوية جى – 80فالنشه بقطر دى إن   1351

  ø 150 فى ø 14 فتحات 8 بى ، 4.00 أنثوية جى – 80فالنشه بقطر دى إن   1226

  ø 150 فى ø 12 فتحات 6 بى ، 4.00 أنثوية جى – 80فالنشه بقطر دى إن   1213

  ø 241 فى ø 22 فتحات 8 بى ، 4.00 أنثوية جى – 80فالنشه بقطر دى إن   1319

 الفالنشات
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  اجلوان املانع للتسرب لـ إن إس تى  * 
NFPA 1963 )الواليات املتحدة (  

  المقاس  الكود
   " 3/4دى إن   6171
   " 1.00دى إن   3741
   " 1.5دى إن   3742
   " 2.5دى إن   3743
   " 3.00دى إن   9763
   " 4.00دى إن   9764
   " 4.5دى إن   9765

  جوان المانع للتسرب لفوهة االمتصاص ال*
  من نوعية ستورز 

  المقاس   الكود 
  " 1.00-25دى إن   6131
   " 1.5-38دى إن   6132
   " 2.00-52.00/ سى   6133
   " 2.5-65دى   6134
   " 3.00-75بى   6135
   " 4.00-100دى إن   6136
   110/ إيه   6137
   " 5.00-125دى إن   6138
   " 6.00-150دى إن   6139

  الجوان المانع للتسرب لفوهة التفريغ *
  من نوعية ستورز

  المقاس   الكود 
  52/ سى   6123
   75/ بى   6125

  الجوان المانع للتسرب لـ دى إس بى *
  وإيه إن 

  المقاس والنوع  الكود 
  40 دى إن –دى إس بى   2175
  50 دى إن –دى إس بى   2934
  65 دى إن –دى إس بى   2176
  100 دى إن – إس بى دى  2167

  
  الجوان المانع للتسرب لفوهة جويلمن 

إى بى 
  دى إم

  الفيتون  التيفلون
تدريج طعام 

  أبيض
نترايل 
  أآريلك

  المقاس

  15دى إن   6000    6020  6030  

  20دى إن   6001    6021  6031  

  25دى إن   6002    6022  6032  

  32دى إن   6003    6024  6033  6043

  40دى إن   6004  6014  6025  6034  6044

  50دى إن   6005  6015  6026  6035  6045

  65دى إن   6006  6016  6027  6036  6046

  80دى إن   6007  6017  6028  6037  6047

  100دى إن   6008  6018    6038  6048

  150دى إن   6009        

  
 
 

  املزدوجة املانعة للتسرباجلوانات
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  جلوان املانع للتسرب لـ إآسربيس
  النـــــوع  الكود 
  النيوبرين   9770
  بيعى مطاط ط  6151
  الفتيون   1899

  اجلوان املانع للتسرب للتجويف قالووظ
  المقاس  نتريل أآريلك  التيلفون

  " 1/2دى إن     
  " 3/4دى إن   6161  

  " 1دى إن   6162  9774
  1" 1/4دى إن   6163  

  "1 1/2دى إن   6164  9775
  " 2دى إن   6165  9776

  " 2.5دى إن   6166  
  " 3دى إن   6167  9777
  " 4دى إن   6168  9778

  "6دى إن   6169  

  جوان مانع للتسرب جبلبة 
  المقــــاس  الكود

  20دى إن   1013
  25دى إن   1012
  32دى إن   1011
  40دى إن   1010
  50دى إن   1006
  65دى إن   1007
  80دى إن   1008
  100دى إن   1009

  جوان مانع للتسرب للوصلة املزدوجة 
  املستديرة القلوظه 

  ـــوعالنــ  الكود
  20دى إن   6101
  80دى إن   6102
  100دى إن   6103

  جوان مانع للتسرب للوصلة املزدوجة 
  املستديرة القلوظه

  النـــــوع  الكود
  20دى إن   6106
  80دى إن   6104
  100دى إن   6105

ــالق   ــوحدة اإلغ ــة ب ــالح اخلاص ــوعة اإلص جمم
  وبالصمام 

  البيــــــــــان  الكود 
   مجرى مائى 25 دى إن – " 1.00 مونوبوك بـ  7859
   مجرى مائى 40 دى إن – " 1.5مونوبوك بـ   7860
   مجرى مائى 65 دى إن – " 2.5مونوبوك بـ   7861
   مجرى مائى 100 دى إن – " 4.00صمام فراش الشكل   7862
   25 دى إن – " 1.00صمام بايبوك بفتحتى مزدوج   7863
  40 دى إن – " 1.5صمام بايبوك بفتحتى مزدوج   7864
  65 دى إن – " 2.5صمام بايبوك بفتحتى مزدوج   7865
  100 دى إن – " 4.00صمام بايبوك بفتحتى مزدوج   7866
   مجرى مائى 25 دى إن – " 1.00وحدة إغالق لفوهة بقطر   7867
   مجرى مائى 35 دى إن – " 1 3/8وحدة إغالق لفوهة بقطر   7868
   مجرى مائى 52 دى إن – " 2.00وحدة إغالق لفوهة بقطر   7869

 جوانات الوصلة املزدوجة املانعة للتسرب
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سيتم   نة ، ف تمكن من إرسال عي دم ال ى ع الووظ ، باإلضافة إل ياس الق شحن لق رجار ال الووظ أو ف يار الق ر مع دم توف ة ع ى حال ف

  .استخدام الطريقة التالية للحصول على القطر الخارجى الصحيح واللتقاط القالووظ المطلوبة 

  

بلغ ق              -1 ورق ي م بقطع شريحة من ال  تقريبًا وأن تكون طويلة بالقدر الكافى لتغطى بصورة محكمة ما حول محيط            " 1.00طرها   ق

  .القالووظ الذآرية وأن تتراآب فى النهايات

 .قم باستخدام دبوس يحمل ثقوب فى آل من طبقتى الورقة  -2

 . على شريحة الورق قم بالضغط بإصبع اإلبهام بإحكام على القالووظ بالقوة الكافية التى تؤدى إلى طبع القالووظ -3

 . قم بإزالة شريحة الورق وقم بعمل دائرة حول الثقوب الضيقة فى الشريحة بقلم رصاص  -4

م بتقسيم المسافة بين الثقوب الضيقة على          -5 القطر الخارجى (األو دى إم    :  وستكون النتيجة التى ستحصل عليها هى        141603ق

 ) .لـ القالووظ الذآرية

 

ت        م والضرورى أن ي ل من القطر الخارجى لـ القالووظ الذآرية واللولبات لكل       ومن المه ديم آ من )  انحدار–ميل  ("م إعطاء وتق

(وفى حالة عدم التحديد ، فسيتم تزويدك بالقالووظ الحادة    . وقم دائمًا بتضمين شريحة الورق مع مراسلتك        . الجزء الذآرى عند الطلب         

V.(  
  

املستوى 

القياسى 

  الربيطاىن

BSP  

فاء إدارة اإلط

  بـ شيكاغو

   

CFD  

باسيفيك آوست 

احمليط ( 

  )اهلادى

 PCT 

مؤسسة 

  نيويورك

  

NYC 

احتاد مدينة 

  نيويورك

  

FDNY 

ماسورة احلديد 

  املستقيمة

  

NPSH 

املستوى 

القياسى 

  القومى

 NH 

  

أو دى   تى ىب آى  أو دى إم  تى ىب آى  أو دى إم  تى ىب آى  أو دى إم  تى ىب آى

  إم

تى ىب 

  آى

  املقاس  أو دى إم  تى ىب آى  أو دى إم  آىتى ىب   أو دى إم

14  1.041      11  1.0625          14  1.0353  8  1.375  3/4"  

11  1.309      12  1.3125      8  1.660  11.5  1.295  8  1.375  1"   

11  1.650      11  1.860          11.5  1.6399  9  1.6718  1/4"1  

11  1.882  11.5  1.933  11  2.100  11  2.093  8  2.100  11.5  1.8788  9  1.990  1/2"1  

11  2.347      10  2.550  11  2.561      11.5  2.3528  8  2.515  2"   

11  2.960  7.5  2.990  7.5  3.046  8  3.000  8  3.030  8  2.841  7.5  3.068  1/2"2  

11  3.460              8  3.630  8  3.470  6  3.6239  3"   

    8  4.052          8  4.070  8  3.970  6  4.2439  1/2"3  

11  4.450  4  5.011          8  4.610  8  4.470  4  5.0109  4 "   

  4"1/2  5.7609  4  4.970  8  5.800  4          5.761  4  4و59  11

11  5.450  4  6.260              8  5.535  4  6.260  5 "   

11  9.450  4  7.024              8  6.592  4  7.025  6"   

 

 القالووظجدول
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  خرطوم السحب الكندى 
  

    الفرانس  ماك تراك  آينج سيجريف  أمريكان مارش  بسري ثيبولت
أو دى   تى ىب آى  اهتزاز

  إم

 تى ىب  اهتزاز

  آى
أو دى 

  إم

أو دى   تى ىب آى  اهتزاز

  إم

تى ىب   اهتزاز

  آى

أو دى 

  إم

أو دى   تى ىب آى  اهتزاز

  إم

  املقاس

0.045  5  4.660  0.050  4  4.995  0.050  4  4.938  0.050  4  4.999  0.050  4  5.085  4"  

0.060  4  5.720  0.050  4  5.750  0.050  4  5.750  0.050  4  5.760  0.050  4  5.750  4.5"   

0.036  4  6.240  0.050  4  6.062  0.050  4  6.073  0.050  4  6.230  0.050  4  6.150  5"   

0.074  4  6.940  0.050  4  6.980  0.050  4  7.073  0.050  4  6.980  0.050  4  7.000  6"   
  
  
  
  

  قالووظات خرطوم الشفط
  

                
تى  اهتزاز 

ىب 

 آى 

أو 

دى 

  إم 

تى  اهتزاز 

ىب 

 آى 

أو 

دى 

  إم 

تى  اهتزاز 

ىب 

 آى 

أو 

دى 

  إم 

تى  اهتزاز 

ىب 

 آى 

أو 

دى 

  إم 

تى  اهتزاز 

ىب 

 آى 

أو 

دى 

  إم 

تى  اهتزاز 

ىب 

 آى 

أو دى   

  إم 

تى  اهتزاز 

ىب 

 آى 

أو 

دى 

  إم 

  املقاس

0.05  4  5.00  0.05  4  5.01  0.06  4  5.01  0.05  4  5.01  0.06  4  4.955  0.06  4  5.0109  0.05  4  5.085  4"   

0.05  4  5.75  0.05  4  5.76  0.06  4  5.76  0.05  4  5.76        0.05  4  5.76  0.05  4  5.76  4.5"  

0.05  4  6.25  0.05  4  6.26  0.06  4  6.26  0.05  4  6.26  0.05  4  6.055        0.05  4  6.15  5"   

0.05  4  7.00  0.05  4  7.025  0.06  4  7.261  0.05  4  7.025  0.05  4  7.055  50, 4  6.955  0.05  4  7.00  6"   
  

  
  

   " 2.5ذى يبلغ قطره القالووظات الكندية للخرطوم القياسى ال
  

      أو دى إم  تى بى آى

  إيه إم إيه  المعونة المشترآة لـ ألبيرتا  2.990  8

  بى سى تى  آولومبيا البريطانية  3.000  8

  سى إس إيه   أونتاريو–مؤسسة المستويات القياسية الكندية   3.125  5

  آيو إس تى  المستوى القياسى إلقليم آوبيك  3.031  7

  دبليو سى تى  طفاء فى غربى آنداإلدارة اإل  3.250  6

  إن إس سى   المنطقة األولى–نوفا سكوثسيا   3.230  5

  آيو إم تى  مونتريال/ مزيج آوبيك   3.031  7

  

 قالووظات اخلراطيم
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  بشابري الضباب
    ) مربعة "باوند لكل (ضغط الباشبورى في فتحة الدخول 

125  120  115  110  105  100  95  90  85  80  75  70  65  60  55  50  

عملية ضبط 
السعة 

  الجالونية 
  9  10  10  10  11  11  12  12  12  13  13  13  14  14  14  15  جى بي إم
  13  3  4  4  4  5  5  5  6  6  6  7  7  7  8  8  8  آر إف
  14  15  15  16  17  17  18  18  19  19  20  20  21  21  22  22  جى بي إم
  20  5  6  6  7  7  8  8  9  9  10  10  11  11  12  12  13  آر إف
  18  19  19  20  21  22  22  23  24  24  25  26  26  27  27  28  جى بي إم

  16  15  15  14  13  13  12  11  11  10  10  9  8        
25  

  21  22  23  24  25  26  27  28  28  29  30  30  31  32  33  34  جى بي إم
  8  8  9  10  11  11  12  13  14  14  15  16  17  17  18  19  آر إف

30  
  28  30  31  32  33  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  جى بي إم

  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  إفآر 
40  

  42  44  46  48  50  32  54  55  57  58  60  61  63  64  66  67  جى بي إم
  15  17  18  20  21  23  24  26  27  29  30  32  33  35  36  38  آر إف

60  
  67  70  74  77  79  82  85  88  90  93  95  97  100  102  104  106  جى بي إم
  24  26  29  31  34  36  38  41  43  46  48  50  53  55  58  60  آر إف

95  
  71  74  77  81  84  87  89  92  95  97  100  102  105  107  110  112  جى بي إم
  25  28  30  33  35  38  40  43  45  48  50  53  56  58  61  63  آر إف

100  
  88  93  97  101  105  108  102  115  109  122  125  128  131  134  137  140  جى بي إم
  32  35  38  41  44  47  50  54  57  60  83  66  69  73  76  79  آر إف

125  
  106  111  116  121  125  130  134  138  142  146  150  154  157  161  164  168  جى بي إم
  68  42  45  49  58  57  60  64  68  72  76  80  83  87  91  95  آر إف

150  
  141  148  155  161  167  173  179  184  190  195  200  205  210  214  219  224  جى بي إم
  51  56  61  66  71  76  81  86  91  96  101  106  111  116  121  126  آر إف

200  
  177  185  194  202  209  217  224  230  237  244  250  296  262  268  274  280  جى بي إم
  63  69  76  82  88  95  101  107  114  120  126  133  139  145  152  158  آر إف

250  
  212  222  232  242  251  260  268  277  285  292  300  307  315  322  329  355  جى بي إم
  76  83  91  98  106  114  121  129  136  144  152  159  167  174  182  189  آر إف

300  
  265  278  290  302  314  325  335  346  356  366  375  384  393  402  411  419  جى بي إم
  95  114  114  123  133  142  152  161  170  180  189  199  208  218  227  237  آر إف

375  
  354  371  387  403  418  433  447  461  474  487  500  512  524  536  548  559  جى بي إم
  126  139  152  154  177  189  202  215  227  240  253  265  278  290  303  316  آر إف

500  
  495  509  542  564  586  606  626  645  664  682  700  717  734  751  767  783  جى بي إم
  177  194  212  230  247  265  283  300  318  336  354  371  389  407  424  442  آر إف

700  
  530  556  581  605  627  650  671  691  712  731  750  769  787  804  822  859  جى بي إم
  189  208  227  246  266  284  303  322  341  360  379  398  417  436  455  473  آر إف

750  
  707  742  775  806  837  866  894  922  949  975  1000  1025  1049  1072  1095  1118  جى بي إم
  253  278  303  328  354  379  404  429  455  480  505  530  556  581  606  631  آر إف

1000  
  884  927  968  1008  1046  1083  1118  1152  1186  1218  1250  1281  1311  1340  1369  1398  جى بي إم
  316  347  379  410  442  473  505  587  568  600  631  663  694  726  758  789  آر إف

1250  
  1061  1112  1162  1209  1255  1299  1342  1383  1423  1462  1500  1537  1573  1609  1643  1677  جى بي إم
  379  417  455  492  530  568  606  644  682  720  758  795  833  871  909  947  آر إف

1500  
  1237  1298  1356  1411  1464  1506  1565  1613  1660  1706  1750  1793  1835  1877  1907  1957  جى بي إم
  442  486  530  574  619  663  707  751  795  840  884  928  972  1006  1061  1105  آر إف

1750  
  1414  1483  1549  1602  1673  1732  1789  1844  1897  1949  2000  2049  2098  2145  2191  2236  جى بي إم
  515  556  606  657  707  758  808  859  919  960  1010  1161  1111  1162  1212  1263  آر إف

2000  
  

   متوســـط التدفــــق                  
  الجذر التربيعى ضغط الباشبورى       ×      = السعة الجالونية في الدقيقة :  لباشبورى الضباب  تصريفصيغة ال

  الجذر التربيعى متوسط ضغط الباشبورى
    متوسط ضغط الباشبورىقياس التصريف ؛  × 0.0505= ضغط الباشبورى : باشبورى الضباب)تفاعل(صيغة رد فعل   

 (rf) بالباوند) التفاعل(قوة رد الفعل = آر إف  (GPM) دقيقة / جالون = جي بى إم
(  (Q) قياس التصريف =  آيو ) دقيقة/ جالون(  (NP) ضغط الباشبورى = إن بي

 بالباوند) التفاعل(يتم قياس قوة رد الفعل  
  .آتيب الحماية من الحرائق اإلصدار السابع) إن إف بي إن(رائق اإلدارة القومية للحماية من الح:  المراجع

  ).آي إف إس تي إيه (الجمعية الدولية للتدريب علي خدمة إطفاء الحرائق   
   اإلصدار السابع– ممارسات تيار الحرائق –إصدارات الحماية من الحرائق   

   الضباببشابري
 لجدول التصريف وقوة رد الفع
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   ذات الثقب الصلبالبشابري
   ذات الثقب الصلبالبشابير

  23/4"  21/2"  21/4"  2.0"  13/4"  11/2"  13/8"  11/4"  11/8"  1.0"  15/16"  7/8"  3/4"  5/8"  1/2"  3/8"  

ضغط 
 الباشبورى

بوصة /باوند(
  )مربعة

  26  47  73  106  144  165  188  238  294  355  423  575  752  951  1174  1421  مجى بي إ
  

  9  16  25  35  48  55  63  79  98  119  141  192  251  318  393  475  آر إف
40  

  28  50  78  112  153  175  199  252  311  377  448  610  797  1009  1246  1507  جى بي إم
  45  10  18  28  40  54  62  71  89  110  134  159  216  283  358  442  534  آر إف

  30  53  82  118  161  185  210  266  328  397  473  643  840  1064  1313  1589  جى بي إم
  594  491  397  314  240  177  148  123  99  79  69  60  44  31  20  11  50  

  31  55  86  124  169  194  220  279  344  417  496  675  881  1115  1377  1666  جى بي إم
  55  12  22  34  49  66  76  86  109  135  163  194  264  345  437  540  653  آر إف

  31  58  90  129  176  202  230  291  360  435  518  705  921  1165  1438  1740  جى بي إم
  60  13  24  37  53  72  83  94  119  147  178  212  288  377  477  589  712  آر إف

  34  60  94  135  183  211  240  303  374  453  539  734  958  1213  1497  1811  جى بي إم
  65  14  26  40  57  78  90  102  129  159  193  230  313  408  517  638  722  آر إف

  35  62  97  140  190  218  249  315  388  470  559  761  994  1258  1554  1880  جى بي إم
  70  15  27  43  62  84  97  110  139  172  208  247  337  440  556  687  831  آر إف

  36  64  101  145  197  226  257  326  402  486  579  788  1029  1303  1608  1946  جى بي إم
  75  17  29  46  66  90  103  118  149  184  223  265  361  471  506  736  890  آر إف

  37  66  104  149  203  234  266  336  415  502  598  814  1063  1345  1661  2010  جى بي إم
  80  18  31  49  71  96  110  126  159  196  237  283  385  502  636  785  950  آر إف

  39  68  107  154  210  241  274  347  428  518  616  839  1096  1387  1712  2071  مجى بي إ
  85  19  33  52  75  102  117  133  169  209  252  300  409  534  676  834  1009  آر إف

  40  70  110  159  216  248  282  357  440  533  634  863  1127  1427  1762  2132  جى بي إم
  90  20  35  55  79  108  124  141  179  221  267  318  433  562  715  883  1669  آر إف

  41  72  113  163  222  255  290  366  452  547  652  887  1158  1466  1810  2190  جى بي إم
  95  21  37  58  84  114  131  149  189  233  282  336  457  597  755  932  1128  آر إف

  42  74  116  167  227  261  297  376  464  562  668  910  1188  1504  1857  2247  جى بي إم
  100  22  39  61  88  120  138  157  199  245  297  353  481  628  795  981  1187   إفآر

  43  76  119  171  233  268  304  385  476  576  685  932  1218  1541  1903  2302  جى بي إم
  105  23  41  64  93  126  145  165  209  258  312  371  505  659  835  1030  1247  آر إف

  44  78  122  175  239  274  312  394  487  589  701  954  1246  1577  1948  2356  جى بي إم
  110  24  43  67  97  132  152  173  219  270  327  389  529  691  874  1079  1306  آر إف

  45  80  124  179  244  280  319  403  498  602  717  976  1274  1613  1991  2409  جى بي إم
  115  25  45  71  102  138  159  181  229  282  341  406  553  722  914  1128  1365  آر إف

  46  81  127  183  249  286  325  412  509  615  732  997  1302  1648  2034  2461  جى بي إم
  120  26  47  74  106  144  166  188  238  294  356  424  577  754  954  1178  1425  آر إف

  47  83  130  187  254  292  332  420  519  628  747  1017  1329  1682  2076  2512  جى بي إم
  125  28  49  77  110  150  172  196  248  307  371  442  601  785  994  1227  1484  آر إف

  48  85  132  191  259  298  339  429  529  640  762  1037  1355  1715  2117  2562  جى بي إم
  130  29  51  80  115  156  179  204  258  319  386  459  625  816  1033  1276  1544  آر إف

  49  86  135  194  264  303  345  437  539  653  777  1057  1381  1748  2157  2611  جى بي إم
  135  30  53  83  119  162  186  212  268  331  401  477  649  848  1073  1325  1603  آر إف

  49  88  137  198  269  309  352  445  549  665  791  1077  1406  1780  2197  2658  جى بي إم
  140  31  55  86  124  168  193  220  278  343  416  495  673  879  1113  1374  1662  آر إف

  50  89  140  201  274  314  358  453  559  676  805  1096  1431  1811  2236  2706  جى بي إم
  145  32  57  89  128  174  200  228  288  356  430  512  697  911  1152  1423  1722  آر إف

  51  91  142  205  279  320  364  461  569  688  819  1114  1455  1842  2274  2752  جى بي إم
  33  59  92  132  180  207  236  298  368  445  530  721  942  1192  1472  1781  آر إف

150  

  55  98  154  221  301  345  393  497  614  743  884  1204  1572  1990  2456  2972  جى بي إم
  39  69  107  155  210  241  275  348  429  519  618  841  1099  1391  1717  2078  آر إف

175  

  59  105  164  236  322  369  420  532  657  794  945  1287  1681  2127  2626  3177  جى بي إم
  44  79  123  177  240  276  314  397  491  594  707  962  1256  1590  1963  2375  آر إف

200  

  الباشبورىضغط           ×       2د × 29.71 = دقيقة 175السعة الجالونية في ال :  للثقب الصلب  تصريفصيغة ال
  الباشبورىضغط  ×      2د × 1.57 = الباشبورىرد فعل :   الضباب بشبورى) تفاعل(رد فعل صيغة 

(rf) قوة رد الفعل بالباوند= آر إف GPM)(  دقيقة/ ن جالو= جي بى إم 
(D)   قطر الثقب=   دي  (NP) الباشبورىضغط = إن بي  
  بالباوند) التفاعل(يتم قياس قوة رد الفعل    بمقياس بيتسون جاوجالباشبورىيتم قياس ضغط 

  .رائق اإلصدار السابعآتيب الحماية من الح) إن إف بي إن(اإلدارة القومية للحماية من الحرائق :  المراجع
  ).آي إف إس تي إيه (الجمعية الدولية للتدريب علي خدمة إطفاء الحرائق 

  . اإلصدار السابع– ممارسات تيار الحرائق –إصدارات الحماية من الحرائق 
 

  الثقب األملس
  وقوة رد الفعلتصريفجدول ال
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  األفقىجدول التحويل املرتى

14/1 30/2 44/3 58/4 72/5 100/7 130/9 174/12 232/16
   33/10

   65/20

   98/30

   132/40

   164/50

   196/60

   230/70

   262/80

   296/90

  328/100

460/140

394/120



  
  
 

153 
 POK S.A. FRANCE - z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél: (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90 - E-mail : export@pok.fr - Web: www.pok.fr 

  
  

  ويل املرتى الرأسىجدول التح
  

14/1 30/22 44/3 58/4 72/5 100/7 130/9 174/12 232/16
     20/6

    23/7

     26/8

     30/9

   33/10

   40/12

   45/14

   46/16

   60/18

   65/20

   98/30

   132/40

   164/50

   196/60

   230/70

   262/80

   296/90

80°



  
  
 

154 
 POK S.A. FRANCE - z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél: (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90 - E-mail : export@pok.fr - Web: www.pok.fr 

  
  

   مم25.4=   بوصة 1   جرام28.349=  أوقية 1
   متر0.1.48=    قدم 1   آجم0.454) = رطل( باوند 1
   متر0.914=    ياردة 1  3ديسم/  آجم 1=  أوقية لكل قدم مكعب 1
   آم1.609=     ميل1  3ديسم/  جم 16=  باوند لكل قدم مكعب 1
    لتر/ جم7.489=  أوقية لكل جالون أمريك 1
  2 سم6.452=   البوصة المربعة   لتر/ جم0.12= وند لكل جالون أمريكي مكعب  با1
  2 سم929=    قد مربع 1  لتر/  جم 6.236=  أوقية لكل جالون بريطاني مكعب 1
  2 م0.836=    ياردة مربعة 1  لتر/  آجم 0.1=  باوند لكل جالون بريطاني مكعب 1
    دقيقة/  لتر 3.785 – جالون أمريكي لكل دقيقة 1
  3 سم16.387=  وصة مكعبة 1  دقيقة/  لتر 4.546=  جالون بريطاني لكل دقيقة 1
  3 سم28.312=  قدم مكعب 1   دي إيه إن0.445) = آي بي إف (  باوند قوة 1
  3 م0.765=  ياردة مكعبة 1   بار0.0689=  باوند قوة لكل بوصة مربعة 1
    ث/  م0.447=  ميل لكل ساعة لكل ثانية 1

  رولت473= بنت أمريكي للسوائل 1 
   لتر0.9460=  آوارت أمريكي للسوائل 1 
   لتر3.785=  جالون أمريكي للسوائل 1 
   
   لتر0.568=  بنت بريطاني للسوائل 1 
  1.136=  آوارت بريطاني للسوائل 1 
   لتر4.546=  جالون بريطاني للسوائل 1 

  
 

  البوصة  صفر  1/16  1/8  3/16  1/4  5/16  3/8  7/16  1/2  9/16  5/8  11/16  3/4  13/16  7/8  15/16

23.8  22.2  20.6  19.1  17.5  15.9  14.3  12.7  11.1  9.5  7.9  6.4  4.8  3.2  1.6  0.0  0  
49.2  47.6  46.0  44.5  42.9  41.3  39.7  38.1  36.5  34.9  33.3  31.8  30.2  28.6  27.0  25.4  1  
74.6  73.0  71.4  69.9  68.3  66.7  65.1  63.5  61.9  60.3  58.7  57.2  55.6  54.0  52.4  50.8  2  

100.0  98.4  96.8  95.3  93.7  92.1  90.5  88.9  87.3  85.7  84.1  82.6  81.0  79.4  77.8  76.2  3  
125.4  123.8  122.2  120.7  119.1  117.5  115.9  114.3  112.7  111.1  109.5  108.0  106.4  104.8  103.2  101.6  4  
150.8  149.2  147.6  146.1  144.5  142.9  141.3  139.7  138.1  136.5  134.9  133.4  131.8  130.2  128.6  127.0  5  
176.2  174.6  173.0  171.5  169.9  168.3  166.7  165.1  163.5  161.9  160.3  158.8  157.2  155.6  154.0  152.4  6  
201.6  200.0  198.4  196.9  195.3  193.7  192.1  190.5  188.9  187.3  185.7  184.2  182.6  181.0  179.4  177.8  7  
227.0  225.4  223.8  222.3  220.7  219.1  217.5  215.9  214.3  212.7  211.1  209.6  208.0  206.4  204.8  203.2  8  
252.4  250.8  249.2  247.7  246.1  244.5  242.9  241.3  239.7  238.1  236.5  235.0  233.4  231.8  2302  228.6  9  

                                  
277.8  276.2  274.6  273.1  271.5  269.9  268.3  266.7  265.1  263.5  261.9  260.4  258.8  257.2  255.6  254.0  10  
303.2  301.6  300.0  298.5  296.9  295.3  293.7  292.1  290.5  288.9  2873  285.8  284.2  282.6  281.0  279.4  11  
328.6  327.0  325.4  323.9  322.3  320.7  319.1  317.5  315.9  314.3  312.7  311.2  309.6  208.0  306.4  304.8  12  
354.0  352.4  350.8  349.3  347.7  346.1  344.5  342.9  341.3  339.7  338.1  336.6  335.0  333.4  331.8  330.2  13  
379.4  377.8  376.2  374.7  373.1  371.5  369.9  368.3  366.7  365.1  363.5  362.0  360.4  358.8  357.2  355.6  14  
404.8  403.2  401.6  400.1  398.5  396.9  395.3  393.7  392.1  390.5  388.9  387.4  385.8  384.5  382.6  381.0  15  
430.2  428.6  427.0  425.5  423.9  422.3  420.7  419.1  417.5  415.9  414.3  412.8  411.2  409.6  408.0  406.4  16  
455.6  454.0  452.4  450.9  449.3  447.7  446.1  444.5  442.9  441.3  439.7  438.2  436.6  435.0  433.4  431.8    17  
481.0  479.4  477.8  476.3  474.7  473.1  471.5  469.9  468.3  466.7  465.1  463.6  462.0  460.4  458.8  457.2  18  
506.4  504.8  503.2  501.7  500.1  498.5  496.9  495.3  493.7  492.1  490.5  489.0  487.4  485.8  484.2  482.6  19  

                                  
531.8  530.2  528.6  527.1  525.5  523.9  522.3  520.7  519.1  517.5  515.9  514.4  512.8  511.2  509.6  508.0  20  
557.2  555.6  554.0  552.5  550.9  549.3  547.7  546.1  544.5  542.9  541.3  539.8  538.2  536.6  535.0  533.4  21  
582.6  581.0  579.4  577.9  576.3  574.7  573.1  571.5  569.9  568.3  566.7  565.2  563.6  562.0  560.4  558.8  22  
608.0  606.4  604.8  603.3  601.7  600.1  598.5  596.9  595.3  593.7  592.1  590.6  589.0  587.4  585.8  584.2  23  
633.4  631.8  630.2  628.7  627.1  625.5  623.9  622.3  620.7  619.1  617.5  616.0  614.4  612.8  611.2  609.6  24  

 تحويل البوصات وآسور البوصات إلي ملليمترات24

  جدول التحويل املرتى
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"البارات"و ) بوصة مربعة / باوند ( العالقة بين القوة بالباوند لكل بوصة مربعة   

 جدول التحويل املرتى

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

Bars

Pounds-force per square inch (psi)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 psi = 0,0689 bar 1 bar = 14,504 psi

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430

Pounds-force per square inch (psi)

Pounds-force per square inch (psi)

Bars

Bars



  
  
 

156 
 POK S.A. FRANCE - z.i. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - Tél: (33) 03 25 39 84 78 - Fax : (33) 03 25 39 84 90 - E-mail : export@pok.fr - Web: www.pok.fr 

  
  

  المراجع
  29 – 203 ، إن إف إي 29-201إن إف إي   المستوي القياسي الفرنسي
  2501دي آي إن   المستوي القياسي األلماني 

  16-5إيه إن إس آي بي   ي القياسي األمريكالمستو
          2084آيزو   المستوي القياسي الدولي

  
  القطر اإلسمي     (DN)دي إن 

  القطر الخارجي     (D)دي  
  قطر الفتحات في الدائرة       (d)دي 
  قطر الفتحات للمزالجات      (d1)دي 

  شكل الولبة للمزالجات     (fil)إي آي إلي 
  عدد المزالجات       (n)إن 
  فتحة الفالنشهسمك        (e)إي 

  الشغطل اإلسمي      بي إن 
  
  
  
  

  
  20 أيزو بي إن – باوند 150إيه إس إيه 

  األبعاد بالممليمتر( 
  الضغط اإلسمي

  )أيزو  ( 16بي إن 
  األبعاد بالملليمتر(

القطر اإلسمي 
  )دي إن(

  )مم ( 
e n Fil D1 D D e n fil D1 D D   

11.2  4  M14 15.9  60.3  88.9  14 4  M12 14  65  95  15  
12.7  4  M14 15.9  69.8  98.4  16 4  M12 14  75  105 20  
14.3  4  M14 15.9  79.4  108.0  16 4  M12 14  85  115     25  
15.9  4  M14 15.9  88.9  117.5  16 4  M16 18  100 140 32  
17.5  4  M14 15.9  98.4  127.0  16 4  M16 18  110 150 40  
19.1  4  M16 19.0  120.6  152.4  18 4  M16 18  125 165 50  
22.3  4  M16 19.0  139.7  177.8  18 4  M16 18  145 185 65  
23.9  4  M16 19.0  152.4  190.5  20 8  M16 18  160 200 80  
23.9  8  M16 19.0  190.5  228.6  20 8  M16 18  180 220 100  
23.9  8  M20 22.2  215.9  254.0  22 8  M16 18  210 250 125  
25.4  8  M20 22.2  241.3  279.4  22 8  M20 22  240 285 150  
            24 8  M20 22  270 315 175  

28.6  8  M20 22.2  298.4  342.9  24 12  M20 22  295 340 200  
            24 12  M20 22  325 370 225  

30.2  12  M24 25.4  362.0  406.4  26 12  M24 26  355 405 250  
31.8  12  M24 25.4  431.8  482.6  28 12  M24 26  410 460 300  
34.9  12  M27 28.6  476.2  533.4  30 16  M24 26  470 520 350  
36.5  16  M27 28.6  539.8  596.9  32 16  M27 30  525 580 400  
39.7  16  M30 31.8  577.8  635.0  32 20  M27 30  585 640 450  
42.9  20  M30 31.8  635.0  698.5  34 20  M30 33  650 715 500  
                          

 ابعاد الفالنشات

Ø
 D Ø d

n holes Ø d1
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  1901 - 1906 رقم NFPAمتطلبات     

  بيان المنتج  الكمية  POKجزء بى 

   مفكات عمليات المزج بـ آثيفة-1  4  10

   خرطوم متدحرج-2  1  تى بى إيه

   أنثوية مزدوجة– وصالت -3  2  1824

   ذآرية مزدوجة وصالت-4  2  1821

   سايمز البوابية بالوصالت المزدوجة آل وصالت-5  1   جى8233 – جى 8151

  )شفطواحد لكل عملية ( شريط السلم -6  1  14-15

      

  )إن إف بى إيه(حماية من الحرائق اإلدارة القومية لل: المرجع     

  
 لتعزيز قدرتك على إمخاد احلرائق POKمعدات وأجهزة إضافية من 

  .اهلوائية 
  

  
  

  
  

  )A(دليل الرجوع لفئة 
 اهلوائى مبضخة
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  1901 - 1906رقم  NFPAمتطلبات     

  بيان المنتج  الكمية  POKجزء 

  .مصافى لخرطوم المص فى حالة توفيره  -1  1  8963 ، 8960 ، 8959

  دقيقة/  جالون 200 لديها القدرة على تحقيق سعة جالونية بشابير -TM 1  2تورنادوماتيك 

  دقيقة/  جالون 95 لديها القدرة على تحقيق سعة جالونية بشابير -TM 2  3تورباآادور 

   بوصة1 1/4×  بوصة 1 1/8× بوصة  1 باليباب بوحدة إغالق وأطراف مكدسة -4  1  8911 + 9988

   بوصة6-4 سايميز البوابية بمأخذ  بشابير-5  1   جى2233 جى 8151

   مفكات ربط عمليات المخرج مزودة بكثيفات-6  4  10

   مفكات ربط لمحابس اإلطفاء-7  2  22

   أنثوية مزدوجة–  وصالت-8  2  1824

   ذآرية مزدوجة–  وصالت-9  2  1821

  
 لتعزيز قدرتك على إمخاد احلرائق POKات وأجهزة إضافية من معد

   .باملضخات
  
  

 )أ(دليل الرجوع للمضخة من الفئة 
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 صفحة الكود صفحة الكود صفحة الكود صفحة الكود

    
0149 39 1612 27 2410 39 3570 14 
0163 39 1703 27 2412 39 3672 143 
0184 72 1704 27 2438 136 3681 145 
0186 73 1756 95 2448 39 3699 145 
0235 22 1899 147 2477 136 3741 146 
0238 40 1929 32 2509 36 3742 146 
0266 72 1930 134 2615 39 3743 146 
0286 73 1977 135 2616 39 3893 145 
0294 39 2016 135 2714 135 6000 146 
0390 56 2050 145 2715 135 6001 146 
0460 50 2064 138 2721 39 6002 146 
0651 143 2070 145 2722 39 6003 146 
0800 35 2071 145 2768 117 6004 146 
0801 35 2074 145 2769 117 6005 146 
0879 116 2092 145 2770 117 6006 146 

0879-45 116 2115 145 2772 117 6007 146 
0879-50 116 2116 145 2784 32 6008 146 
0879-60 116 2154 140 2837 32 6009 146 

0934 40 2167 146 2934 146 6014 146 
1006 147 2171 117 3032 143 6015 146 
1007 147 2174 135 3035 145 6016 146 
1008 147 2175 146 3052 145 6017 146 
1009 147 2176 146 3086 143 6018 146 
1010 147 2206 138 3123 134 6020 146 
1011 147 2229 136 3147 135 6021 146 
1012 147 2233 123 3148 135 6022 146 
1013 147 2238 32 3167 41 6023 146 
1213 145 2239 32 3181 43 6024 146 
1226 145 2273 143 3182 43 6025 146 
1239 136 2278 143 3236 134 6026 146 
1305 95 2296 94 3237 134 6027 146 
1306 95 2300 135 3280 138 6028 146 
1307 95 2302 135 3293 133 6030 146 
1308 95 2306 35 3294 133 6031 146 
1309 95 2308 38 3295 133 6032 146 
1312 135 2309 38 3296 133 6033 146 
1319 145 2310 8 3298 44 6034 146 
1351 145 2311 8 3373 46 6035 146 
1352 145 2312 34 3373 134 6036 146 
1396 81 2316 16 3399 46 6037 146 
1449 138 2317 16 3399 134 6038 146 
1487 105 2318 81 3452 81 6043 146 
1507 49 2319 81 3460 133 6044 146 
1509 52 2320 30 3463 133 6045 146 
1510 51 2335 145 3464 133 6046 146 
1536 27 2335 145 3487 56 6047 146 
1537 27 2348 145 3513 124 6048 146 
1546 27 2348 145 3536 133 6101 147 

1564-s 27 2375 16 3566 14 6102 147 
1566 27 2388 39 3567 14 6103 147 
1586 27 2391 145 3568 14 6104 147 
1592 81 

 

2408 39 

 

3569 14 

 

6105 147 
 

  فهرس أآواد املنتج
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 PAGE CODE PAGE CODE PAGE CODE PAGE
        

6106 147 7332 32 7681 32 8165 140 
6123 146 7333 32 7682 32 8166 140 
6125 146 7350 32 7683 32 8167 140 
6131 146 

 

7351 32 

 

7721 34 

 

8168 140 
6132 146  7352 32  7763 77  8169 140 
6133 146  7353 36  7764 77  8170 140 
6134 146  7354 36  7765 77  8171 140 
6135 146  7355 36  7766 77  8172 140 
6136 146  7356 36  7768 77  8173 140 
6137 146  7357 36  7769 77  8174 141 
6138 146  7360 32  7855 143  8175 141 
6139 146  7361 32  7859 113  8278 27 
6151 147  7362 32  7859 147  8282 27 
6161 147  7377 138  7860 113  8282 81 
6162 147  7401 145  7860 147  8283 27 
6163 147  7444 120  7861 113  8283 81 
6164 147  7445 120  7861 147  8285 81 
6165 147  7446 120  7862 147  8287 53 
6166 147  7447 120  7863 118  8288 53 
6167 147  7452 120  7863 147  8289 53 
6168 147  7453 120  7864 118  8290 53 
6169 147  7459 138  7864 147  8291 54 
6171 146  7464 138  7865 118  8294 53 
6811 94  7464 138  7865 147  8305 46 
6813 94  7503 138  7866 118  8305 138 
6816 94  7504 138  7866 147  8306 46 
6920 138  7505 138  7867 9  8306 138 
6921 138  7506 138  7867 147  8335 27 
6922 138  7523 140  7868 9  8340 127 
6924 138  7530 139  7868 147  8341 127 
6931 138  7531 139  7869 9  8342 127 
6932 138  7532 139  7869 147  8343 127 
6933 138  7533 139  7949 99  8344 127 
6935 138  7534 139  7950 99  8345 127 
7078 91  7535 139  7951 99  8346 8 
7079 91  7536 139  7952 99  8350 113 
7200 135  7537 139  7953 59  8360 140 
7235 91  7538 139  7985 121  8362 140 
7238 91  7550 46  7986 121  8370 8 
7239 91  7550 139  7987 121  8370T 8 
7240 91  7551 46  7988 121  8377 44 
7241 91  7551 139  7989 121  8377 119 
7242 91  7552 46  7990 121  8388 139 
7243 91  7552 139  7991 122  8389 140 
7244 91  7553 46  7992 122  8390 140 
7248 89  7553 139  7993 122  8391 140 
7249 89  7554 46  8031 22  8397 16 
7255 88  7554 139  8046 130  8397T 16 
7256 88  7591 105  8049 22  8901 138 
7308 86  7592 105  8107 59  8902 138 
7330 32  7669 30  8150 123  8903 138 
7331 32  7674 16  8151 123  9807 27 
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8908 27 8977 76 9101 143 9587 40 
8909 27 8978 76 9108 140 9588 40 
8910 27 8979 76 9152 122 9589 40 
8911 27 

 

8980 76 

 

9158 121 

 

9590 40 
8918 85  8981 76  9166 119  9591 40 
8920 72  8986 21  9203 127  9592 40 
8925 50  8988 21  9204 127  9593 40 
8926 12  8997 102  9207 127  9594 40 
8927 12  8998 93  9208 127  9595 40 
8928 12  9029 95  9212 109  9596 40 
8929 12  9031 95  9227 140  9598 40 
8930 12  9032 95  9235 40  9599 40 
8931 12  9034 95  9265 40  9600 40 
8932 12  9036 95  9266 40  9601 40 
8933 12  9038 95  9267 40  9602 40 
8934 12  9039 95  9294 39  9603 40 
8935 12  9041 95  9297 39  9604 40 
8936 12  9042 45  9300 39  9605 40 
8937 12  9042 94  9320 39  9606 40 
8938 12  9043 94  9321 39  9607 40 
8939 12  9044 94  9327 89  9608 40 
8940 12  9045 94  9327H 89  9609 40 
8941 12  9046 94  9329 89  9620 40 
8942 12  9047 94  9330 89  9633 40 
8943 12  9048 94  9362 52  9634 40 
8945 21  9049 94  9366 143  9635 40 
8946 21  9050 94  9367 143  9636 40 
8947 27  9051 94  9376 139  9712 39 
8945 35  9052 94  9403 6  9713 39 
8956 46  9053 94  9403-1 6  9714 39 
8956 138  9054 94  9519 6  9724 8 
8957 46  9055 94  9527 50  9736 16 
8957 138  9067 120  9533 50  9763 146 
8958 46  9068 120  9568 40  9764 146 
8958 138  9069 120  9569 40  9765 146 
8959 46  9070 120  9570 40  9770 147 
8959 138  9071 120  9571 40  9771 56 
8960 138  9072 120  9572 40  9774 147 
8961 46  9073 119  9573 40  9775 147 
8961 138  9074 119  9574 40  9776 147 
8962 46  9075 119  9575 40  9777 147 
8962 138  9076 119  9576 40  9778 147 
8963 46  9077 119  9577 40  9796 59 
8963 138  9078 119  9578 40  9797B 40 
8967 76  9080 118  9579 40  9797G 40 
8968 76  9081 118  9580 40  9797N 40 
8969 76  9082 118  9581 40  9797O 40 
8970 76  9083 118  9582 40  9797R 40 
8971 76  9084 118  9583 40  9797T 40 
8972 76  9085 118  9584 40  9797W 40 
8975 76  9086 118  9585 40  9797Y 40 
8976 76  9099 140  9586 40  9813 145 
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9814 145 9954 8 10795 138 12669 102 
9815 145 9955 94 10859 39 12678 102 
9816 145 9956 94 10973 49 12696 127 
9817 145 

 

9957 94 

 

10983 54 

 

12697 48 
9818 145  9958 94  11088 54  12715 141 
9819 145  9959 94  11103 123  12739 104 
9831 46  9970 16  11171 43  12742 104 
9831 134  9971 16  11187 142  12749 27 
9837 34  9972 16  11322 126  12749 102 
9841 34  9974 8  11323 126  12750 48 
9866 117  9975 8  11335 126  12782 116 
9891 8  9976 14  11404 40  12784 116 
9892 8  9977 14  11521 104  12789 35 
9893 117  9978 14  11682 126  12789 102 
9894 119  9979 14  11716 102  12791 102 
9895 119  9980 14  11720 126  12840 39 
9896 119  9981 28  11926-1 35  12873 77 
9897 119  9981 42  11926-2 35  12900 48 
9898 118  9982 28  11926-3 35  12960 89 
9899 118  9982 42  11930 130  12960-1 89 
9903 118  9982p 33  11952 34  12960-2 89 
9904 118  9983 28  12000 130  13024 104 
9906 119  9983 42  12007 130  13042 43 
9907 119  9984 28  12059 130  13043 43 
9908 119  9984 42  12061 130  13092 46 
9909 119  9985 28  12094 85  13092 138 
9910 119  9985 42  12096 85  13097 126 
9911 121  9986 28  12208 39  13100 126 
9912 121  9987 28  12209 39  13117 85 
9913 121  9988 28  12322 34  13118 85 
9914 121  9989 28  12371 108  13119 85 
9915 121  9990 28  12405 102  13120 85 
9916 121  9990 42  12483 85  13121 86 
9917 121  9993 40  12521 127  13122 86 
9920 121  9994 40  12523 127  13123 86 
9921 121  9995 40  12528 85  13126 86 
9922 121  9996 8  12530 74  13127 86 
9923 121  10239 39  12553 127  13128 86 
9924 121  10248 39  12556 127  13133 8 
9925 122  10249 39  12578 127  13178 86 
9926 122  10259 106  12579 127  13179 86 
9927 122  10327 39  12586 56  13180 86 
9928 122  10328 39  12600 43  13188 107 
9929 122  10330 39  12630 126  13203 141 
9930 122  10331 39  12633 126  13204 104 
9931 122  10332 39  12639 86  13221 46 
9947 16  10612 142  12640 86  13221 138 
9949 85  10613 142  12641 86  13223 46 
9950 85  10614 142  12642 86  13223 138 
9951 85  10615 142  12643 86  13237 93 
9952 8  10648 8  12669 45  13238 93 
9953 8  10794 138  12669 94  13239 93 
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13250 36 13737 45 14918 105 17020 137 
13341 28 13737 95 15006 93 17030 117 
13341 42 13738 95 15068 109 17090 21 
13448 46 

 

13739 95 

 

15099 92 

 

17112 77 
13448 139  13740 45  15100 92  17131 77 
13452 139  13740 95  15188 137  17154 42 
13496 77  13741 95  15190 137  17155 42 
13509 142  13742 95  15207 100  17156 42 
13550 107  13743 95  15221 107  17157 42 
13605 49  13744 95  15246 107  17158 42 
13607 51  13745 95  15309 92  17159 42 
13608 52  13746 95  15542 74  17160 42 
13610 50  13747 95  15544 74  17161 42 
13611 51  13749 102  15563 77  17162 42 
13612 121  13750 102  15632 77  17163 42 
13615 100  13756 44  15645 77  17164 42 
13650 72  13756 121  15656 136  17165 42 
13669 40  13940 124  15661 136  17166 42 
13670 40  14018 108  15702 136  17167 42 
13671 40  14196 23  15726 136  17294 78 
13672 40  14230 54  15727 136  17316 77 
13673 40  14232 27  15779 106  17348 77 
13674 40  14233 27  15874 106  17371 60 
13675 40  14234 27  15859 72  17482 73 
13683 40  14236 72  15862 73  17497 43 
13684 40  14246 74  15897 31  17506 43 
13685 40  14252 74  15906 77  17521 106 
13686 40  14254 74  15919 52  17548 44 
13687 40  14343B 40  15919 134  17739 39 
13688 40  14343G 40  15990 73  17748 43 
13689 40  14343N 40  16014 44  17751 43 
13690 40  14343O 40  16014 117  17754 43 
13691 40  14343R 40  16015 117  17761 60 
13692 40  14343W 40  16016 117  17865 137 
13693 40  14343Y 40  16017 117  17866 137 
13694 40  14366 118  16018 117  17867 137 
13695 40  14367 118  16019 117  17868 137 
13696 40  14368 118  16029 33  17869 137 
13697 40  14466 106  16036 38  17991 43 
13698 40  14476 23  16043 143  18020 104 
13699 40  14497 21  16051 33  18046 106 
13700 40  14635 118  16083 88  18184 137 
13701 40  14689 119  16084 88  18326 61 
13702 40  14734 29  16087 34  18327 61 
13703 40  14735 29  16088 34  18332 47 
13724 41  14736 29  16730 39  18334 47 
13726 41  14737 29  16731 39  18336 47 
13731 136  14738 29  16732 39  18338 47 
13732 136  14757 92  16733 39  18340 50 
13733 136  14758 92  16734 39  18340 61 
13735 93  14782 91  16735 39  18368 41 
13736 93  14865 109  17017 137  18371 31 
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18400 10 18825 109 21686 77 22259 129 
18401 10 18826 93 21716 91 22260 129 
18403 43 18827 93 21780 78 22343 75 
18404 43 

 

18828 93 

 

21815 128 

 

22344 75 
18405 124  18829 93  21867 90  22347 75 
18406 77  18867 109  21871 90  22348 75 
18407 77  18973 33  21875 90  22505 72 
18418 128  19063 73  21905 128  22959 130 
18426 88  19100 78  21948 91  23012 31 
18437 128  19360 92  21995 92  23013 31 
18447 124  19368 24  21998 91  23014 31 
18458 10  19567 137  21999 91  23015 31 
18459 10  19568 137  22000 91  23016 31 
18464 119  19569 137  22001 92  23091 90 
18465 119  19570 137  22004 91  23092 90 
18487 10  19571 137  22005 91  23093 90 
18554 128  19659 123  22006 92  23146 130 
18604 72  19675 123  22007 92  23371 123 
18613 10  19722 95  22008 92  23505 78 
18614 10  19955 77  22009 92  23558 94 
18616 10  20035 62  22011 66  23956 124 
18619 10  20049 22  22067 77  23989 97 
18626 10  20102 73  22122 75  24038 97 
18636 45  20295 74  22123 75  24042 97 
18650 128  20321 62  22126 75  24046 97 
18673 100  20339 57  22127 75  24079 97 

18673-1 100  20340 57  22154 129  24117 97 
18689 35  20341 57  22155 129  24121 97 
18703 78  20342 57  22156 129  24125 97 
18735 128  20343 57  22157 129  24174 97 
18746 88  20344 57  22166 91  24196 97 
18747 88  20345 58  22169 92  24304 45 
18748 88  20346 58  22170 92  24343 141 
18749 88  20347 58  22180 92  24361 141 
18750 88  20348 58  22183 92  24720 129 
18751 88  20349 58  22184 92  24721 129 
18752 88  20350 58  22185 92  24722 129 
18753 88  20351 95  22186 92  24723 129 
18754 88  20441 107  22187 92  24763 114 
18755 88  20507 77  22205 55  24789 44 
18758 88  20758 78  22212 66  24960 78 
18761 88  20803 54  22213 66  25020 118 
18763 88  20823 141  22214 55  25021 119 
18764 88  21019 62  22216 55  25025 96 
18765 88  21151 50  22217 55  25038 45 
18766 88  21193 62  22218 141  25039 45 
18804 128  21253 116  22228 92  25046 97 
18806 100  21542 143  22231 92  25047 97 

18806C 100  21558 92  22255 128  25048 97 
18809 65  21632 78  22256 128  25070 10 
18818 48  21654 66  22257 129  25078 10 
18824 109  21665 132  22258 129  25085 129 
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25086 129 H2 112 Pil10 131 
25087 129 H3 112 Pil15 131 
25088 129 

 

H6 112 Pil25 131 
25098 102  H7 112 Pil40 131 
25105 96  Ic10 112 Pokapost10 131 
25126 18  Ic15 112 Pokapost12 131 
25269 130  Ic20 112 Pokapost15 131 
25272 89  Ic20 112 Pp20500Z004 34 
25274 89  Ic30 112 Pp20500Z005 34 
25484 46  Ic115 112 Pp20500Z006 34 
25686 132  Ic125 112 PP20502Z001 34 
25842 130  Ics10 112 PP20502Z002 34 
25843 130  Ics15 112 SAA-10 111 
25844 130  Ics20 112 SAA-15 111 
25863 10  Ics25 112 SAA-20 111 
25871 10  Ics30 112 SAA-25 111 
25872 10  Lmp80-1 53 SAA-30 111 
25873 10  Lmp80-2 53 SAA-40 111 
25968 114  Lmp80-3 53 SEA12-10 111 
25969 114  Lmp80-4 53 SEA12-15 111 
25970 114  Mp-10 112 SEA12-20 111 
25971 114  Mp-10 113 SEA12-25 111 
90012 102  Mp-15 112 SEA12-30 111 
90017 30  Mp-15 113 SEA12-40 111 
90018 30  Mp-20 112 SEA24-10 111 
90040 45  Mp-25 112 SEA24-15 111 
90054 100  Mp-25 113 SEA24-20 111 

90054-15 100  MP-SS-10 114 SEA24-25 111 
90054-15c 100  MPSS-10 115 SEA24-30 111 
90054-25 100  MPSS-15 114 SEA24-40 111 

90055 100  MPSS-15 115 SK-MPSS-10 114 
90057 45  MPSS-20 114 SK-MPSS-15 114 
90059 117  MPSS-20 115 SK-MPSS-20 114 
90060 117  MPSS-25 114 SK-MPSS-25 114 
90065 117  MPSS-25 115 SK-MPSS-30 114 
90089 45  MPSS-30 114 SK-MPSS-40 114 

1150040 116  MPSS-30 115 
1150050 116  MPSS-40 114 
1150065 116  MPSS-40 115 
1150080 116  OC10 112 
1150100 116  OC15 112 
1150125 116  OC20 112 
1150150 116  OC25 112 
1150200 116  OC30 112 

B1 112  OCL15 112 
B2 112  OCL25 112 
B3 112  OCS10 112 

Cp10 131  OCS15 112 
Cp15 131  OCS20 112 
Cp25 131  OCS25 112 
H1 112  OCS30 112 
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 وظائف املواد 

Stephane
Droite 
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