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coldcut™ MPN

coldcut™

MPN
Multi-Purpose Nozzle (MPN) rozšiřuje použití zařízení Coldcut™
Cobry na více typů zásahu. .RPELQDFH]Dċ¯]HQ¯&REUDD031
umožňuje kromě řezání ještě efektivnější použití u zásahů jako
jsou: drobné otevřené požáry, možnost použití pěny, požáry
vozidel, zabránění šíření ohně, sanační a dekontaminační práce.
MPN je proudnice pistolového tvaru, která je ovládána oběma
rukama a pomocí spouště regulujeme tvar vodního paprsku.
Ten lze během sekundy lehce měnit z úzkého kompaktního
proudu na široký rozprašovací vodní kužel.
Pro ovládání MPN není požadováno rádiové ovládání zařízení
Cobra, protože MPN je ovládáno přímo z hydraulického
systému. Proudnice MPN se připojí namísto standardní
proudnice, dodává stejné množství vody, ale při nižším tlaku.
Tlak na trysce se liší v závislosti na nastavení hasičem.
MPN může být součástí pouze vybraných modelů Coldcut™
Cobra. Pro více informací kontaktujte náš tým.

NORDEX EUROPE s.r.o.
Novodvorská 148
140 00 Praha 4
Czech Repub lic

Email: cobra@nordexeurope.cz
info@nordexeurope.cz
Web:: www.nordexeurope.cz
Obchodní úsek: +420 239 043 050
Ekonomický úsek: +420 239 043 051

coldcut™ MPN
Technické údaje

Standard

Další rozšíření

MPN systém

Hmotnost: cca. 10 kg

Průměr trysky

C 360 systém
7 mm
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C 330 systém
5 mm
Druh spojky

Cobra standard

Tlak a průtok

C 360 systém
P: cca 80 barů z čerpadla
Q: cca 58 l/min
C 330 systém
P: cca 80 barů z čerpadla
Q: cca 28 l/min

Tlak na trysce

3-22 barů na trysce (v závislosti na
nastavení rozstřiku).

Dosah vodního proudu

C 360 & C 330 systém
Až do15 m

Regulace proudu

Plynulá regulace rozstřiku:
od úzkého kompaktního proudu až
po široký kužel rozstřiku.

Rozměry

DxŠxV (mm):
510x55x315
Hmotnost: cca 2,5 Kg

Pěnidlo

Pěnotvorný nástavec pro střední
expanzní pěnu
DxŠxV (mm): 400x120x330
Hmotnost (bez náplní): cca 2 kg
Objem: 2 l
Mísicí poměr: 1.1 l/min @ viscosity
1cP

Mlhová tryska
DxŠxV (mm): 400x120x330
Hmotnost (suchá): cca 2 kg

Technické údaje podléhají změnám bez dalšího oznámení.
MPN může být používáno jen se systémem Coldcut™ Cobra navrženým pro MPN. Čerpadlo systému Cobra pro přiměšování
aditiva nemůže být současně provozováno s MPN.

NORDEX EUROPE s.r.o.
Novodvorská 148
140 00 Praha 4
Czech Repub lic

Email: cobra@nordexeurope.cz
info@nordexeurope.cz
Web: www.nordexeurope.cz
Obchodní úsek: +420 239 043 050
Ekonomický úsek: +420 239 043 051

