EPPM

MADE IN

FRANCE

Materiais de formação
A BOMBA ELÉTRICA DE PRODUÇÃO DE ESPUMA É UM KIT DE FORMAÇÃO PARA DESCOBRIR A AÇÃO E EFICIÊNCIA DE PRODUTOS DE ESPUMA E EMULSORES EM
LÂMPADAS REAIS.
DIAGRAMA DE OPERAÇÃO

EPPM
• Bomba: 4,5 l/min
• Pressão: 4 bar
• Energia: Elétrica 12 V ou 220 V

Sucção da solução
de espuma

BENEFÍCIOS

Facilmente transportável em sua caixa
de alumínio

P

Medidor de vazão

Permite destacar o manuseio dos esguichos
eo efeito dos aditivos sobre a extinção de
incêndios em líquidos
Kit didático desenvolvido com o objetivo
de aprofundar o conhecimento sobre a
extinção de incêndios especiais
A visualização do fluxo ea regulagem da pressão
permitem o controle das diferentes possibilidades
de extinção, a medição das taxas de aplicação ea
simulação dos diferentes tipos de ataque

Lanças de espuma

PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO
O EPPM é ativado premindo o botão
ON/OFF, permitindo assim que a bomba
faça a sucção da solução de espuma
preparada a antecedência. A válvula de
controle ajusta a pressão de operação
dos esguichos de espuma utilizados.
Um visor digital é usado para controlar
a taxa de aplicação da solução de
espuma. Os esguichos podem ser
personalizados para ajustar a taxa de
fluxo ea taxa de expansão. Os tanques
de aço inoxidável fornecidos, assim
como os acessórios, permitem realizar
todos os tipos de ensaios de acordo
com o modo de ataque simulado.

Catálogo

ios
Combate a incênd

Solicitar um

catálogo
/ Transferência / Formação
Dosagem / Alta pressão A e B espuma
Classe
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Vem com muitos acessórios:
- Bandeja de simulação de incêndio em aço
inoxidável
- Lança de baixa e média expansão
- Teste de dosagem

