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Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych Hydro-check HC-01 DN25, DN33N, DN52
(manometr analogowy)
EAN: 5904292400201

Zawartość opakowania - Urządzenie do badania hydrantów
wewnętrznych Hydro-check HC-01:
• korpus-kolektor DN25 ze stali odpornej na korozje i ciśnienie 16 bar,

• manometr glicerynowy z rurką Bourdona (fi 63 mm) 0-16 bar, kl. 1,6 przyłącz dolny, obudowa ze stali nierdzewnej, konstrukcja EN 837-1 (1 szt.),
• nasada aluminiowa DN25 GW (1 szt.), nasada aluminiowa DN 25 GZ ( 1 szt.),
• wąż płasko składany powlekany z zewnątrz, dodatkowo z wzmocniona
wkładka osłonowa wewnątrz, kolor pomarańczowy lub biały (brak możliwości
wyboru), długość ok. 1,4 m,
• przełączniki 25/52 (1 szt.),
• 3 sztuki – wzorcowane dysze pomiarowe DN8 Q=1 dm3/s, DP10 Q= 2 dm3/s,
DP13 Q= 2,5 dm3/s,
• nasada DN52 GW 1 1/2 cala ( 1 szt.),
• instrukcja obsługi urządzenia,
• karta wydajności dysz pomiarowych,
• deklaracja producenta,
• świadectwo sprawdzenia/wzorcowania manometru,
• certyfikat autoryzacji,
• opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
• karty badania dysz pomiarowych wydanych przez Politechnikę Krakowską,
• skrzynka na urządzenie,
• gwarancja 36 miesięcy.

Urządzenie HC-01 pozwala wykonać pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu
wewnętrznego w oparciu o normy PN-EN 671-1:2012, 671-3:2002, 6712:2012 i PN-B-02865:1997 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów.

Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych Hydro-check HC-01 DN25, DN33N, DN52
(manometr cyfrowy)
EAN: 5904292400201

Zawartość opakowania - Urządzenie do badania hydrantów
wewnętrznych Hydro-check HC-01:
• korpus-kolektor DN25 ze stali odpornej na korozje i ciśnienie 16 bar,
• manometr elektroniczny w osłonie gumowej (fi 63 mm) 0-16 bar, dokładność
0,01 bar, przyłącz dolny, konstrukcja EN 837-1 (1 szt.),
• nasada aluminiowa DN25 GW (1 szt.), nasada aluminiowa DN 25 GZ ( 1 szt.),
• wąż płasko składany powlekany z zewnątrz, dodatkowo z wzmocniona wkładka
osłonowa wewnątrz, kolor pomarańczowy lub biały (brak możliwości wyboru),
długość ok. 1,4 m,
• przełączniki 25/52 (1 szt.),
• 3 sztuki – wzorcowane dysze pomiarowe DN8 Q=1 dm3/s, DP10 Q= 2 dm3/s,
DP13 Q= 2,5 dm3/s,
• nasada DN52 GW 1 1/2 cala ( 1 szt.),
• instrukcja obsługi urządzenia,
• karta wydajności dysz pomiarowych,
• deklaracja producenta,
• świadectwo sprawdzenia/wzorcowania manometru,
• certyfikat autoryzacji,
• opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
• karty badania dysz pomiarowych wydanych przez Politechnikę Krakowską,
• skrzynka na urządzenie,
• gwarancja 36 miesięcy.

Urządzenie HC-01 pozwala wykonać pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu
wewnętrznego w oparciu o normy PN-EN 671-1:2012, 671-3:2002, 6712:2012 i PN-B-02865:1997 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów.

Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych Hydro-Flow HF-01
(manometr cyfrowy)
EAN: 5904292400218

Zawartość opakowania - Urządzenie do badania hydrantów
zewnętrznych Hydro-flow HF-01:
• korpus-kolektor DN52 ze stali odpornej na korozje
i ciśnienie 16 bar,
• manometr elektroniczny w osłonie gumowej (fi 63 mm) 0-16 bar,
dokładność 0,01 bar, przyłącz dolny, konstrukcja EN 837-1 (1 szt.),
• przełączniki 75/52 (1 szt.),
• 4 sztuki - wzorcowane dysze pomiarowe DN21 Q= 5 dm 3/s, DN25
Q= 10 dm3/s, DN30 Q= 15 dm3/s, DN33 Q= 20dm3/s.
• instrukcja obsługi urządzenia,
• karta wydajności dysz pomiarowych,
• deklaracja producenta,
• świadectwo sprawdzenia/wzorcowania manometru,
• opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
• karty badania dysz pomiarowych wydanych przez Politechnikę
Krakowską,
• certyfikat autoryzacji,
• skrzynka na urządzenie,
• gwarancja 36 miesięcy.

Urządzenie pozwala wykonać pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu
zewnętrznego w oparciu o normy PN-EN 671-1:2012, 671-3:2002, 6712:2012 i PN-B-02865:1997 oraz o Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych Hydro-Flow HF-01
(manometr analogowy)
EAN: 5904292400218

Zawartość opakowania - Urządzenie do badania hydrantów
zewnętrznych Hydro-flow HF-01:
• korpus-kolektor DN52 ze stali odpornej na korozje
i ciśnienie 16 bar,
• manometr glicerynowy z rurką Bourdona (fi 63 mm) 0-16 bar,
kl. 1,6 - przyłącz dolny, obudowa ze stali nierdzewnej,
konstrukcja EN 837-1 (1 szt.),
• przełączniki 75/52 (1 szt.),
• 4 sztuki - wzorcowane dysze pomiarowe DN21 Q= 5 dm 3/s,
DN25 Q= 10 dm3/s, DN30 Q= 15 dm3/s, DN33 Q= 20dm3/s.
• instrukcja obsługi urządzenia,
• karta wydajności dysz pomiarowych,
• deklaracja producenta,
• świadectwo sprawdzenia/wzorcowania manometru,
• opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
• karty badania dysz pomiarowych wydanych przez Politechnikę
Krakowską,
• certyfikat autoryzacji,
• skrzynka na urządzenie,
• gwarancja 36 miesięcy.

Urządzenie pozwala wykonać pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu
zewnętrznego w oparciu o normy PN-EN 671-1:2012, 671-3:2002, 6712:2012 i PN-B-02865:1997 oraz o Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

SmartSOLID - elektroniczny układ do pomiaru wydajności hydrantów, pomiar bluetooth

SmartSOLID aplikacja android wraz z cyfrowym
manometrem do pomiaru wydajności hydrantów:
• stanowi alternatywę dla manometru zegarowego,
• umożliwia pomiar wydajności i ciśnienia za pomocą
cyfrowego manometru, który podłączony jest z aplikacją
smartSOLID z wykorzystaniem komunikacji bluetooth,
• kompatybilny jest z urządzeniami hydro-check HC-01
i hydro-flow HF-01 oraz z urządzeniami innych producentów
urządzeń do badania hydrantów,
• wykonuje pomiar w czasie rzeczywistym oraz umożliwia
zapisanie wyników, które można potem importować do
komputera,
• smartSOLID współpracuje z naszym programem
komputerowym Hydroserwis.

SmartSOLID - elektroniczny układ do pomiaru wydajności hydrantów, pomiar bluetooth

Kluczowa funkcjonalność produktu:
• pomiar wydajności i ciśnienia w czasie rzeczywistym,
• zapis pomiarów,
• eksport pomiarów do komputera,
• eksport pomiarów do programu hydroserwis,
• kompatybilność z urządzeniami innych producentów,
• możliwość edycji wartości współczynnika przepływu,
• intuicyjność.
Zawartość opakowania:
• cyfrowe/elektroniczne urządzenie pomiarowe
bluetooth smartSOLID - 1 szt.
• aplikacja android SMART SOLID (do pobrania z sklepu
play) - 1 szt.
• pudełko na urządzenie SMART SOLID - 1 szt.
• baterie - 2 szt.
• instrukcja obsługi - 1 szt.
• gwarancja 24 mc - 1 szt.

Program komputerowy Hydroserwis
Program komputerowy do obsługi pomiarów ciśnienia wydajności hydrantów. Program jest kompatybilny z urządzeniami
Hydro-check HC-01 oraz Hydro-flow HF-01 i HP-01 oraz obsługuje urządzenia do badania hydrantów innych producentów.
Kluczowe funkcjonalności programu:
• baza klientów,
• baza protokołów z pomiaru,
• protokoły z przeglądów gaśnic,
• generowanie protokołów z przeglądu gaśnic,
• generowanie protokołów w próby ciśnieniowej węży hydrantowych,
• automatyczne obliczanie wydajności,
• korekta bazy klientów,
• korekta protokołów,
• automatyczne określenie czy dany hydrant spełnia wymagania,
• prosta intuicyjna obsługa,
• brak limitu użytkowników,
• licencja dożywotnia,
• archiwizacja danych,
• przywracanie danych z archiwum,
• drukowanie i generowanie protokołów,
• archiwum protokołów i klientów,
• zakupiona licencja przypisana do numeru NIP,
• automatyczna aktualizacja aplikacji przez internet,

• brak konieczności instalacji - aplikacja może być używana z pendriva
czy dysku wspólnego,
• wydruk logo firmy na wydrukach,
• drukowanie kontrolek na hydranty oraz gaśnice,
• miksowanie wyników,
• kopiowanie protokołów,
• kalendarz pomiarów,
• program jest w języku Polskim i Angielskim.

SmartSOLID - aplikacja do pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantów

smartSOLID umożliwia pomiar wydajności i ciśnienia za pomocą analogowego (zegarowego) manometru.
Kluczowe funkcjonalności produktu:
• baza klientów,
• baza protokołów z pomiaru,
• obliczanie wydajności i ciśnienia,
• zapis pomiarów,
• lokalizacja GPS pomiarów,
• dopisywanie uwag, notatek czy komentarzy,
• smartSOLID współpracuje z naszym programem komputerowym
Hydroserwis.
• eksport pomiarów do komputera,
• eksport pomiarów do programu hydroserwis,
• kompatybilność z urządzeniami innych producentów,
• możliwość edycji wartości współczynnika przepływu,
• intuicyjność.

Aplikacja smartSOLID kompatybilna jest z urządzeniami:
• hydro-check HC-01 firmy SOLID-BHP,
• hydro-flow HF-01 firmy SOLID-BHP,
• innyc producentów.

Aplikacje można zakupić i pobrać w sklepie play. Po zakupie wysyłamy kartę google play do zakupu aplikacji.

Manometr elektroniczny do badania hydrantów
0-16 Bar fi 63 mm osłona gumowa

Manometr glicerynowy do badania hydrantów
0-16 Bar fi 63 mm

Kluczowe funkcjonalności produktu:

Kluczowe funkcjonalności produktu:

•manometr przeznaczony do urządzeń do badania wydajności

• manometr przeznaczony do urządzeń do badania wydajności

hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,

hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,

•posiada unikalny numer fabryczny,

• posiada unikalny numer fabryczny.

•manometr wyposażony w szybko-złącze, które pozwoli wpiąć

• do cieczy i gazów nieagresywnych,

manometr w korpus urządzenia HC-01, HF-01 lub innej firmy,

• glicerynowy - wypełniony gliceryną,

•cyfrowy/elektroniczny, zasilany bateriami 2xAA,
•jednostki MPa, Bar, psi, kg/m2,cmHg
•model standardowy, przyłącze dolne,
•dostępne średnica: 63 mm, zakres: 0-80 bar,
•dokładność pomiaru +/-0,5%
•manometr wyposażony w szybkozłącze, temperatura: max. +60 °C,
•obudowa tworzywo sztuczne osłonięte gumową osłoną,
•świadectwo wzorcowania manometru/GUM.

• klasa 1.6,
• model standardowy, obudowa stal nierdzewna, przyłącze dolne,
• dostępne średnica: 63 mm, zakres: 0-16 bar,
• temperatura: max. +60 °C,
• manometr wyposażony w szybkozłącze,
• świadectwo sprawdzenia manometru.

Kolano kierunkowe na koronie obrotowej
Kolano kierunkowe służące do kierowania w dowolnym kierunku strumienia wody powstającego podczas badania i
pomiaru wydajności hydrantu.

Kluczowe funkcjonalności produktu:
•kolano kompatybilne z urządzeniem do badania wydajności hydrantów Hydro-flow HF-01,
•możliwość obrotu o 360 st.
Dane techniczne:
•wg normy PN-93/M-51074,
•wlot / wylot: 75/75 (B/B),
•masa - 2,1kg,
•materiały: korpus/nasady - odlewy aluminiowe ze stopu AK 11, uchwyt - stal/guma, uszczelki - guma.

