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coldcutt™ cobra C 330 H Naval Kiit

cooldcut™ co
obra

C 330 H Naval K
Kit
Systém CCS Cobra kombinuje techniku řezání vodním
paprskem a abrazivem s hašením vodní mlhou.
Vysokotlaký vodní paprsek umožňuje rychle prostoupit
všemi známými stavebními materiály a následně vytvořit
efektivní vysokotlakou vodní mlhu pro hašení.
Tato metoda umožňuje bezpečný zásah proti požárům a
požárním plynům uvnitř místnosti z vnějšku.
Jednotka C 330 H "Naval" lodní sada námořní je určena
pro lodní a námořní použití: systém je vyroben převážně z
nerezové oceli, má vysokou klasifikaci IP a je konstruován
tak, aby odolal nárazům a náročnému prostředí.
Jednotka C 330 H "Naval" je konstruován pro zapojení do
stávajícího hydraulického systému lodě a dodává se s
rozhraním na hydraulickém motoru (instalovaném na
vysokotlakém čerpadle), obsahuje hlavní komponenty s
ruční proudnicí.
Tato jednotka je univerzální základnou pro použití různých
příslušenství Cobra. Jednotka může být zdvojena pro
zálohu.
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Výkon
(20º C, 50% vlhkost, mořská hladina)

Průtok vody: 26 l/min max. 28 l/min
Tlak čerpadla: 250-300 barů

-

Zdroj
- čerpadlo

Vodní čerpadlo a hydraulický motor
P:min 220 Barů, Q: min 60 l/min,
hydraulický motor

Další rozšíření na požádání

Zásobník abraziva

10 litrů, přibližně 6min řezání

20 litrů je přibližně 12min řezání

Naviják hadice

60mtrů vysokotlaké hadice 3/8 inch,
s ručním zatahováním

Další délky, elektrické navíjení a
návod k hadici na požádání.

Tryska 1.6mm
D x Š x V = 900 x 320 x 420 mm
Hmotnost 5 kg (prázdné/ plné)
Kabelové ovládání

Ruční proudnice
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Rozšíření

Standard

Technické údaje

Další délky na požádání

Pomocné čerpadlo
motorové vodní vysokotlaké

Pomocné čerpadlo s 10 l nádrží
Hmotnost čerpadla 10kg
< 1,5 % směs třídy A smáčedlo
≈ 2 l/min spotřeba vody

NBC mytí

Nízkotlaké NBC mytí s proudnicí

Vodní zdroj pro hašení i NBC mytí

Voda: 3 bary, průtok 40 l/min,
filtrována 80 MESH // 177 μm

Dodávka vody pro čištění systému

Voda: 3 bary, průtok 15 l/min,
filtrována 80 MESH // 177 μm
24V DC, 25A

Elektrický zdroj

-

N/A

-

N/A

240V AC 50Hz , volitelný ohřívač,
další součásti na požádání

Olej

Převodovka: T55 8W- 140 0.35 liter
Vodní čerpadlo: Holst 100 1.04 liter

-

Řezací výkon
3mm měkká ocel
10 mm někká ocel

Převodovka: T55 8W-140 0.35 liter
Motor: T500 10W-30 1.6 liter
Vodní čerpadlo: Holst 100 1.04 liter

-

Hmotnost bez náplně L x W x H mm

-

Váha a rozměry
(bez tlumiče)

Voda: 20
Čerpadlo:
Rám:

180*300*600
360*630*410
1000*115*1100
-

Námořní systémy

Nerez/měď/antikorozní ušlechtilé
materiály, splněna vysoká norma IP
( většinou > IP65 ).

Vysoká ochrana proti nárazu

Pro více detailů kontaktujte dodavatele. -

Ochrana proti zamrznutí

Aktivní (pomalu tekoucí voda): součást Pasivní: ( ohřívač, izolovaný kryt )

Zaškolení a uvedení do provozu
Obsluhovat zařízení Cobra mohou pouze osoby vyškolené. CCS doporučuje vyškolení nejen v oblasti obsluhy, ale i v oblasti
taktiky a plánování použití zařízení Cobra. CCS doporučuje provozujícím organizacím Cobry, rozvíjet lokální taktiky a strategie
zásahů. CCS nabízejí profesionální poradenství a školení.

CCS doporučují, aby zprovoznění systému bylo prováděno pracovníkem CCS nebo vyškoleným a prověřeným
pracovníkem CCS.
Vzhledem k různému designu vozidel, pokud jde o instalace, kabeláže, hadice, vysokotlaké vedení, spojky mezi moduly a
podobně, instalační sada není součástí dodávky. Tyto položky je nejlepší získat lokálně místním výrobcem nástavby.
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