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Skład fabryczny producenta gaśnic KZWM, WSP Ogniochron, GZWM

• Badania parametrów hydraulicznych przeciwpożarowych sieci hydrantowych oraz węży hydrantowych

• Hydranty wewnętrzne, szafki ochronne na gaśnice oraz stojaki hydrantów zewnętrznych

• Próby ciśnieniowe zbiorników gaśnic i agregatów gaśniczych

• Autoryzowany serwis gaśnic i sprzedaż części zamiennych

• Inne usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

• Tablice i znaki ewakuacyjne oraz ochrony ppoż.

• Sprzedaż gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego  

• Pożarnicze węże tłoczne i ssawne

• Instrukcje ppoż i BHP

• Armatura hydrantowa

Gazy spożywcze i techniczne:
• mieszanka spawalnicza (AR+CO2) 

• mieszanka piwna (Azot+CO2)
• dwutlenek węgla

• argon
ŚCIĄGACZ DO ZAWORÓW.
URZĄDZENIE DO MONTAŻU I DEMONTAŻU ZAWORÓW
w butlach wysokociśnieniowych, niskociśnieniowych i gaśnicach

Wszystkie zawory są wkręcane z góry ustalonym momentem (100-500 
Nm). Po uzyskaniu pożądanego momentu i zatrzymaniu urządzenia 
możliwe jest ponowne uruchomienie maszyny i jej zatrzymanie w 
momencie, gdy zawór znalazł się w odpowiednim położeniu w 
stosunku do butli. Przy demontażu zaworu dostępny jest całkowity 
moment, jakim dysponuje urządzenie (1000 Nm). Konstrukcja maszyny 
pozwala uniknąć uszkodzenia zaworów. Urządzenie jest bardzo 
wytrzymałe i nie wymaga części zamiennych. Klucz pasuje do 
wszystkich typowych zaworów i jest wyposażony w wymienne wkłady . 
Istnieje także możliwość wymiany całego klucza w ciągu kilku sekund i 
zastąpienia kluczem specjalnym (wymagany w przypadku niektórych 
zaworów w gaśnicach). Nie wymagane smarowanie ani żadne inne 
czynności konserwacyjne.
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MOMENT WKRĘCANIA

Moment użyty przy montażu zaworu ustawiany jest za pomocą śruby znajdującej się za sprężyną, według skali 
w  kpm.  Po  osiągnięciu  ustawionego  momentu  łeb  śruby  uderza  w  wyłącznik  graniczny  i  następuje 
natychmiastowe zatrzymanie silnika.
W urządzeniu w wersji standardowej wahania momentu przy wciskaniu mogą wynosić + 10 Nm.
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