
MOBILNY ZESTAW PIANOTWÓRCZY
MZP-1F60

Sposób podłączenia do instalacji zasilającej

Zestaw pianotwórczy służy do uzyskania dużej siły gaszenia przy wykorzystaniu hydrantu zewnętrznego, 
wewnętrznego, motopompy lub wozu strażackiego. Maksymalna ilość piany z 60 litrów 3% środka 
pianotwórczego to 1980 litrów piany. Mobilność zestawu pozwala wybrać różne miejsca zasilania w 
zależności od potrzeby. Zestaw wyposażony jest w klucz do otwierania hydrantu, klucz do nasad, przełącznik 
DN75/52, dwa węże wodne DN52/20m, prądownicę pianotwórczą DN52, zasysacz liniowy (inżektor) DN52, 
zbiornik 60 litrów środka pianotwórczego oraz specjalny wózek transportowy. Dodatkowo na szafce ze 
sprzętem wyposażenia znajduje sie oznakowanie zestawu. Do zestawu dołączana jest dokumentacja 
uruchomienia, sposobu działania, gaszenia, serwisu sprzętu, instrukcja BHP stosowania, instrukcja 
konserwacji. 

Opis działania:

Zestaw służy do szybkiego podłączenia do linii gaśniczej wodnej w celu wytworzenia piany gaśniczej.
źródłem zasilania wodnego może być hydrant zewnętrzny, hydrant wewnętrzny,  motopompa, wóz strażacki. 
Zestaw na wózku kołowym umożliwia szybkie przemieszczanie się wraz z zespołem urządzeń i szybkie 
podlącznie do linii gaśniczej hydrantowej w celu wytworzenia piany gaśniczej. Szybkie rozpoczęcie skutecznego 
działania gaśniczego przy wykorzystaniu zasilania wody z hydrantu lub motopompy i piany gaśniczej zwiększa 
szanse ugaszenia lub powstrzymania rozwoju pożaru do czasu przyjazdu straży pożarnej.
Zgodnie z klasyfikacją Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w 
sprawie maszyn,  zestaw nie jest maszyną i nie podlega wytycznym tej dyrektywy. Każdy z elementów zestawu 
jest osobnym urządzeniem posiadającym własną dokumentację i oznaczenie CE.
Wózek transportowy służy jedynie do przemieszczania się i nie współpracuje bezpośrednio z pozostałymi 
elementami.
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1. PODŁĄCZ WĄŻ ZASILAJĄCY DO ŻRÓDŁA

    WODY (HYDRANT, MOTOPOMPA, itp)

2. PODŁĄCZ WĘŻE DO INŻEKTORA

3. PODŁĄCZ PRĄDOWNICĘ PIANOWĄ 

4. NA ZNAK OPERATORA PRADOWNICY

    OTWÓRZ ZAWÓR WODNY.

INSTRUKCJA URUCHOMIENIA

ELEMENTY SKŁADOWE

Sposób podłączenia do instalacji zasilającej

Przepływ: 200 l/min przy 10 bar
Kluczowym elementem działania całego zestawu jest przetestowanie 
działania całego urządzenia przy zastosowaniu w miejscu docelowym
stosowania, np hydrant czy motopompa.

Dokumentacja techniczno-ruchowa
Fireshop.pl  

Grodków ul. Traugutta 9A

Wykonane na zlecenie klienta.

Klasyfikacja: 

Zestaw niezależnych urządzeń współdziałających w celu wytworzenia piany gaśniczej, umieszczony na 
wózku kołowym. Umożliwia szybkie przemieszczanie się wraz z zespołem urządzeń i wbudowanie do linii 
gaśniczej hydrantowej w celu wytworzenia piany gaśniczej. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie 
rozpoczęcie skutecznego działania gaśniczego przy wykorzystaniu zasilania wody z hydrantu lub motopompy. 
Zgodnie z klasyfikacją Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w 
sprawie maszyn,  zestaw nie jest maszyną i nie podlega wytycznym tej dyrektywy. Każdy z elementów 
zestawu jest osobnym urządzeniem posiadającym własną dokumentację i oznaczenie CE.
Wzózek transportowy służy jedynie do umożliwienia przemieszczania się i nie współpracuje bezpośrednio z 
pozostałymi elementami.

 - wózek transportowy kołowy   x1

- inżektor - zasysacz liniowy 52/52  x1

- wąż strażacki wodny DN52/20   x2

- wąż zasysający     x1

- klucz do hydrantu zew.   x1

- klucz do nasad    x1

- przełącznik hydrant 75/52  x1

- zbiornik na płyn pianotwórczy   x1

- płyn pianotwórczy 60L 3%   x1

- uchwyty i paski mocujące zestaw   x1

- tabliczka informacyjna z instrukcją uruchomienia x1

- 

Woda powinna być podawana wężem z przyłączem kłowym typu STORZ (strażacki, hydrantowy) o średnicy 
DN52. Końcówkę węża należy zamocować do inżektora (zasysacza) od strony zasilania. Kierunek zasilania 
wskazuje strzałka na obudowie inżektora. Następnie należy podłączyć z drugiej strony inżektora (strona 
wylotowa) wąż z zestawu DN52. Na końcu węża należy podłączyć prądownicę pianotwórczą. Przed 
uruchomieniem zasilania należy sprawdzić ustawienie na pokrętle inżektora na poz “3” wskaujące na proces 
mieszania środka pianotwórczego z wodą w proporcji 3% środka gaśniczego 97% wody. W przypadku 
stosowania piany 6% należy zmienić ustawienie na poz “6”.
Należy sprawdzić pewność połączeń nasady z wężem zasysającym oraz głębokość końcówki węża w 
zbiorniku. Wąż powinien swobodnie zawijać się na dnie zbiornika lub rurka powinna dotykać dna. Linię 
gaśniczą rozwijać w kierunku ognia na odległość bezpieczną od strony zawietrznej ok.5-15 metrów 
odległości operatora od ognia.
Po zakończeniu akcji gaśniczej uzupełnić środek gaśniczy.
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INŻEKTOR - 
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PIANY
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Firma POK z największą uwagą podchodzi do sprzętu pia-

nowego dla straży. Zasysacze liniowe zwracają uwagę nie-

zwykłą solidnością wykonania i innowacją technologiczną. 

Takim innowacyjnym rozwiązaniem jest *ARCH – Automa-

tyczny Regulator Ciśnienia Hydrostatycznego. 

Pokrętło regulujące dozowanie środka pianotwórczego 

działa bardzo precyzyjnie. Jest łożyskowane oraz posiada 

punkty dokujące przy każdym procencie ustawienia dozo-

wania. Kalibrowanie fabrycznie zapewnia aptekarską wręcz 

Zasysacz liniowy Z-200 z ARCH*
 Dokładność dozowania

 Redukcja strat ciśnienia

 Wężyk w komplecie

Regulacja:  0 - 6% co 1 skok pokrętła

Przepływ:  200 l/min przy 10 bar*

Strata:  35%  

ARCH: tak

Waga:  3,05 kg

*ciśnienie podawcze

  

dokładność dozowania. 

Zasysacze pracują zgodnie z zasadą Venturiego    . W momencie, gdy strumień wody pod ciśnieniem 

 
przechodzi przez końcòwkę koncentrycznego przewodu rurowego, 
zasysany jest płynny koncentrat pianowy. Zasysacz jest wyposa¿ony w zawòr zwrotny z zaworem 

kulowym z tworzywa polietylenowego, uniemożliwiający wpłynięie wody do koncentratu 
pianowego. Kryza pomiarowa z zaczepami umożli

 

wia regulację natężenia przepływu, a tym 
samym reguluje ilość wprowadzanego koncentratu. Zawòr regulujący ciśnienie zapewnia 
niezmienne stężenie koncentratu pianowego, nawet przy niskim ciśnieniu.

Z zaworem obejściowym i dozującym w zakresie od 0 do 6%
W komplecie z wężykiem zasysającym
Nastawy urządzenia dozującego: wył., 1%, 2%, 3%, 5% i 6%
Wydjność dla DN 52 200 l/min*
Ciśnienie minimalne 4bar.

Przepływ: 200 l/min przy 10 bar

Kluczowym elementem działania całego zestawu jest przetestowanie działania całego urządzenia
przy zastosowaniu w miejscu docelowym stosowania, np hydrant czy motopompa.

P1, P2, P3 Ciśnienie mierzone w tym punkcie.



INSTRUKCJA BHP 
przy gaszeniu z użyciem zestawu pianotwórczego

    Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi.

1. Sprawą priorytetową jest przestrzeganie krajowych uregulowań prawnych dotyczących obsługi gaśnic.

2. W miarę możliwości użytkownicy powinni być zaznajomieni z obsługą hydrantów i powinni zostać    

    pouczeni o niebezpieczeństwach wynikających ze złego użytkowania sprzętu.

3. Zestaw powinien znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci.

4. Użycie musi być zgodne z przeznaczeniem.

5. Nie kierować zwartego strumienia środka gaśniczego bezpośrednio na osoby. Jednak w przypadku  

    gaszenia osoby palącej się należy zachować minimalny odstęp kilku metrów.

6. Ustal własną instrukcję podłączenia sprzętu oraz kolejność czynności w razie konieczności 

    przeprowadzenia akcji gaśniczej.

7. Przeprowadzaj szkolenia i próby użycia sprzętu z osobami wyznaczonymi do obsługi sprzetu.

8. Osobom trzecim zestaw można przekazać tylko z instrukcją obsługi!

9. Stosować środki bezpieczeństwa określone w osobnych instrukcjach odpowiednio do każdego elementu 

      składowego wyposażenia, dołączonego do dokumentacji. 

B

A Ciała stałe jak drewno,
papier, płótno, itp.

GASIĆ TYLKO

Nie gasić urządzeń
elektrycznych pod 
napięciem elektrycznym/

Do gaszenia
cieczy i ciał
stałych, które 
topią się.

NIE GASIĆ

1. Dokonuj przeglądu technicznego nie mniej niż co 12 miesięcy. 

    Przegląd polega na: 

- sprawdzeniu kompletności wszystkich elementów, 

- określenia stanu technicznego umożliwiającego sprawne użycie (iżektor, węże, prądownica, koła, środek gaśniczy)

- utrzymanie w czystości wszystkich elementów.

2. Sprawdź ustawienie stężenia mieszanki środka pianotwórczego na pokrętle inżektora. Wartość ustawienia 

    według zalecanego stężenia na instrukcji płynu pianotwórczego 3% lub 6%

3. Sprawdź stan techniczny węży minimum raz na 5 lat. Test ciśnienia roboczego na 16 bar. 

4. Elementy wyposażenia i armatury wykazujące oznaki korozji powinny zostać wymienione przez specjalistę.

1. Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

2. Zaplanować podłączenie do gaszenia w miejscu o wystarczająco dużym

    ciśnieniu wody min. 4 bar w zależności od inżektora. Kluczowym elementem 

    działania całego zestawu jest przetestowanie działania całego urządzenia przy

    zastosowaniu w miejscu docelowym stosowania, np hydrant czy motopompa.

3. Przeszkolić osoby odpowiedzialne za uruchomienie zestawu i prowadzenie 

     akcji gaśniczej. Jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zapewnią 

     właściwe wykorzystanie sprzętu.,.

4. Dokonywać okresowych przeglądów sprzętu nie rzadziej, niż co 12 miesięcy.

5. Stosować części zamienne i środek gaśniczy odpowiedni do sprzętu i 

    planowanej akcji gaśniczej.

6. Nie wolno narażać sprzętu na działanie siłowe, nie otwierać na siłę.

7. Nie wolno przeprowadzać żadnych zmian przez spawanie lub lutowanie.

8. Należy zachować elementy zestawu w czystym stanie. Do czyszczenia używać tylko wilgotnej ściereczki z detergentem.

9. Pojemnik może być wykorzystany wyłącznie jako pojemnik na środek gaśniczy pianotwórczy.

10. Nie wystawiać sprzętu na długookresowe działanie promieni słonecznych (degradacja tworzywa sztucznego zbiornika). 

11. Środki gaśnicze powyżej 5 lat lub te, które utraciły swoje właściwości, usuwać zgodnie z instrukcją środka gaśniczego.

12. Z powodu możliwości wystąpienia zmęczenia materiału proponujemy nie przekraczać okresu  

    żywotności wynoszącego 20 lat

INSTRUKCJA KONSERWACJI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Urządzenie MZP, jako zestaw urządzeń nie podlega obowiązkowemu przeglądowi technicznemu wynikającemu z   

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie 

“Ochrony Przeciwpożarowej Budynków, Innych Obiektów Budowlanych i Terenów”. Natomiast Hydranty wewnętrzne należy 

poddać regularnym przeglądom i konserwacji nie rzadziej niż raz w roku. Jeżeli warunki otoczenia hydrantów są niesprzyjające 

oraz zagrożenie pożarowe duże, okres ten należy skrócić. Okresowa kontrola węży hydrantowych powinna być wykonana raz 

na 5 zgodnie z  normą EN 14540:2002 - Węże płasko składane. Jeżeli wymagają tego warunki otoczenia należy ten okres skrócić. 

Warunki badania technicznego hydrantu określone są przez normę PN-EN 671-3.



TAK NIE
Otwórz drzwi hydrantu.
Zapewnij łatwy dostęp i  
szybkie otwarcie szafki 
(w przypadku zamka 
patentowego kluczyk 
powinien być łatwo 
dostępny). 

Nie wolno zastawiać 
dojścia do hydrantu. Nie 
zamykać szafki
na zamek, na kłódkę lub 
inny sposób 
uniemożliwiający 
szybkie otwarcie szafki.

Do obsługi hydrantu potrze-
bne są dwie osoby. Osoba 
(1) wzywa pomoc, a osoba 
(2) w tym czasie wyciąga i 
rozwija wąż z szafki. Osoba 
(1) rozwija wąż do końca i 
zakłada prądownicę. 

Nie wolno odkręcać zaworu  
zanim nie zostanie całkowi-
cie rozwinięty wąż, a 
złącza zostaną poprawnie 
połączo-ne. Nie wolno 
rozwijać węża w sposób, 
który spowoduje jego 
zgięcie lub splątanie.

Osoba (1) zakłada wąż 
do zaworu i czeka aż 
osoba (2) poda  sygnał 
gotowości do otwarcia 
zaworu. Po otwarciu 
zaworu nastąpi 
wypełnienie węża wodą 
pod ciśnieniem.

Nie wolno uruchamiać 
zaworu hydrantowego 
bez założonej 
prądownicy. Nie wolno 
kierować silnego 
strumienia bezpośrednio 
na ludzi.

Podążaj strumieniem w 
kierunku ucieczki ognia.
Operując zaworem 
prądownicy uzyskasz 
strumień zwarty  lub 
rozproszony w zależności 
od potrzeby. 

Osoba (2) kieruje 
strumień na źródło ognia 
z odległości około 3-4m. 
Osoba (1) w tym czasie 
powinna pomagać osobie 
(2) gasić j używając 
gaśnicy lub drugiego 
hydrantu.

Nie odchodź z miejsca
pogorzeliska aż do 
przyjazdu straży
pożarnej lub dopóki  nie 
będziesz pewien,
że ogień został 
całkowicie ugaszony.

Hydrant po 
każdorazowym użyciu 
powinien przejść 
przegląd techniczny 
przez autoryzowany 
serwis. 

Nie odkładaj na później 
przeglądu technicznego 
hydrantu. Bądź 
przygotowany do akcji  
gaszenia.

Nie należy: gasić ognia 
pomijając materiał palny i 
źródło ognia. Gasić 
elementów pionowych od 
dołu do góry. Nie naduży-
wać wody bez potrzeby 
by nie spowodować 
dodatkowych szkód.

INSTRUKCJA

GASZENIA POŻARÓW ZA POMOCĄ HYDRANTU DN 52

SERWIS

1 2

1

2

TELEFONY

ALARMOWE

Telefon alarmowy
Policja
Straż Pożarna  
Pogotowie    

112
997
998
999

Podstawą niniejszej instrukcji jest Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie 
“Ochrony Przeciwpożarowej Budynków, Innych Obiektów 
Budowlanych i Terenów”. Hydranty wewnętrzne należy poddać 
regularnym przeglądom i konserwacji nie rzadziej niż raz w roku. 
Jeżeli warunki otoczenia hydrantów są niesprzyjające oraz 
zagrożenie pożarowe duże, okres ten należy skrócić. Okresowa 
kontrola węży hydrantowych powinna być wykonana raz na 5 
zgodnie z  normą EN 14540:2002 - Węże płasko składane. Jeżeli
wymagają tego warunki otoczenia należy ten okres skrócić. 
Warunki badania technicznego hydrantu określone są przez
normę PN-EN 671-3.

Podłączenie urządzenia pianotwórczego do hydrantu wiąże się z przygotowaniem uruchomienia 

hydrantu zgodnie z instrukcją. Przed decyzją o zastosowaniu połączenia urządzenia pianotwórczego

z hydrantem należy przetestować działania całego zespołu w miejscu zastosowania.

Wymagane jest wysokie ciśnienie w hydrancie powyżej 6bar.
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WÓZEK

WĄŻ ZASYSAJĄCY

WĄŻ STRAŻACKI fI 52

KOSZ NA WĄŻ 
STRAŻACKI 2x52

ZBIORNIK Z PŁYNEM
 PIANOTWÓRCZYM

INŻEKTOR - 
ZASYSACZ LINIOWY

REGULATOR 
STĘŻENIA
PIANY

KOŁA JEZDNE STOPKA

ZŁĄCZE STORZ DN25

WÓZEK

WĄŻ ZASYSAJĄCY

PRZYŁĄCZE 
ZASILANIA
DN 52

WĄŻ 2x  fI 52

KOSZ NA WĄŻ 
STRAŻACKI 2x52

ZBIORNIK Z PŁYNEM
 PIANOTWÓRCZYM

INŻEKTOR - 
ZASYSACZ LINIOWY

REGULATOR 
STĘŻENIA
PIANY

KOŁA JEZDNE

STOPKI

ZŁĄCZE STORZ DN25

PRZYŁĄCZE
WYLOTOWE
STORZ DN25

Rysunek poglądowy:
Kluczowym elementem działania całego zestawu jest przetestowanie
działania całego urządzenia przy zastosowaniu w miejscu docelowym
stosowania, np hydrant czy motopompa.




