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SRV2000-75B / 65B - Van trực tiếp

  

SRV2000-75B / 65B - Van trực tiếp 
Đánh giá: Chưa có đánh giá Giá  

  
Hỏi về sản phẩm này 
Nhà sản xuấtShibaura 

Chi tiết sản phẩm Van trực tiếp cho máy chữa cháy Shibaura

SRV2000-75B / 65B
75B cho TF640M, TF745M, TF74
65B cho TF516MH
Rơle nước từ máy bơm chữa cháy này sang máy bơm khác
Dễ dàng giao / xả nước trên núi, mà không cần điều chỉnh phức tạp với nhiều người.
Máy bơm chữa cháy Shibaura của bạn có thể được sử dụng như một máy bơm chữa cháy tự động chuyển tiếp bằng
cách trang bị GIÁ TRỊ TRỰC TIẾP với máy bơm chữa cháy của bạn.
Áp suất xả nước sẽ không được thay đổi ngay cả khi áp suất phân phối của bơm rơle bị thay đổi.
Hơn nữa, có một số lợi thế khác được liệt kê từ 1) đến 6) dưới đây. 
1) Không cần sứ giả và / hoặc thu phát. 
2) Không cần hồ nước cho khớp. 
3) Dễ dàng đính kèm mà không cần bất kỳ công cụ. 
4) Không cần thoát nước. 
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5) Có thể được sử dụng ngay cả khi đóng van xả nước. 
6) Khả năng tối đa. khối lượng giao hàng là 2.000 lít mỗi phút.

Đặc tính
Trong trường hợp phương tiện chữa cháy không thể đến một nơi cụ thể do đường dốc và hẹp, van trực tiếp
Shibaura sẽ mang lại cho bạn lợi thế lớn trong hoạt động chữa cháy.
Rơle nước từ máy bơm chữa cháy này sang máy bơm chữa cháy rừng khác mà không cần điều chỉnh phức tạp với
nhiều người.
Hoạt động rơle đường dài trong khu vực cháy đô thị.
Sử dụng vòi chữa cháy.

Thông số kỹ thuật

Tên: SRV2000-75B / SRV2000-65B
Cổng hút: 75mm / 65mm
Cổng xả: 65mm
Áp suất xả: 2MPa
Khối lượng xả 75B (MAX / STD): 2000/1700 lít / phút
Khối lượng xả 65B (MAX / STD): 2000/1500 lít / phút
Kích thước: L202xW192xH180mm
Cân nặng: 3,9kg

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này. 
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