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Sposoby montażu

26-600 Radom
ul. Czachowskiego 4
tel/fax 048 363 89 98
tel/fax 048 363 99 65
e-mail: supron@supron.pl
e-mail: sprzedaz@supron.pl

Rys. 1 Hydranty zawieszane

na ścianie

na ścianie

przy ścianie
z płyt kartonowo-gipsowych
oraz jako wolnostojący
z zastosowaniem podpór

we wnęce ściany

90 mm

Instrukcja dotyczy hydrantów wewnętrznych typ:
- PN-EN 671-1[Z-33/30] wykonanie boczne
- PN-EN 671-1[Z-33/30G] wykonanie boczne
- PN-EN 671-1[W-33/30] wykonanie boczne
- PN-EN 671-1[W-33/30G] wykonanie boczne

przy ścianie
z płyt kartonowo-gipsowych
oraz jako wolnostojący
z zastosowaniem podpór

90 mm

w ścianach
z płyt kartonowo-gipsowych
z zastosowaniem podpór

Opis hydrantu
Hydrant dostarczany jest w jednym opakowaniu w skład którego wchodzi:
- szafa hydrantowa wnękowa [W] lub zawieszana [Z],
- zwijadło z nawiniętym wężem półsztywnym φ33 (30mb lub 20mb) i prądownicą PWh-33 (połączona z wężem),
- łącznik (wąż łączący),
- zawór hydrantowy ZH 52 lub zawór kulowy 32
90 mm

we wnęce ściany

W-33 G
wersja boczna

w ścianach
z płyt kartonowo-gipsowych
z zastosowaniem podpór

Rys. 3 Podpora
4 otwory Ø8

4 otwory Ø10

Uzbrojenie szafy w zwijadło
- odkręcić śrubę zabezpieczającą w suwaku ramienia (4),
- rozkręcić uchwyt (prowadnicę) (6) węża,
- wysunąć suwak ramienia (4) i w tuleję nałożyć zwijadło (2)
- do tulei zwijadła nakręcić wąż łączący (3) - uszczelniając złącze,
- wsunąć suwak ramienia (uważać, aby wąż łączący nie uległ załamaniu)
i zabezpieczyć śrubą,
- w uchwyt (prowadnicę) włożyć wąż z prądownicą i skręcić,
- prądownicę ustawić w pozycji STOP (zamknięte)
- wyciągnięty wąż nawinąć na zwijadło do momentu osadzenia prądownicy
w uchwycie (prowadnicy),
- drugi koniec węża łączącego podłączyć do zaworu (5).
Przy montażu wszystkich elementów złącznych posiadających spłaszczenia
lub sześciokąty monterskie używać płaskich kluczy. Na gwinty
aluminiowych części złącznych przed montażem nanieść środek smarujący.

blacha 160x160

Wysokość oraz ilość podpór do montażu:
PN-EN 671-1[W-33] wersja boczna
PN-EN 671-1[W-33G] wersja boczna
PN-EN 671-1[Z-33] wersja boczna
PN-EN 671-1[Z-33G] wersja boczna

1350 +/- 100 mm

W-33 G
wersja boczna

1350 +/- 100 mm

W-33
wersja boczna

otwór Ø70 mm

- PN-EN 671-1[Z-33/20] wykonanie boczne
- PN-EN 671-1[Z-33/20G] wykonanie boczne
- PN-EN 671-1[W-33/20] wykonanie boczne
- PN-EN 671-1[W-33/20G] wykonanie boczne

Montaż hydrantu
- zainstalować szafę hydrantową na ścianie (rys. 1) przy pomocy kołków rozporowych φ10, bądź we wnęce (rys.2)
przy pomocy kołków rozporowych φ10 i pianki poliuretanowej, zwrócić uwagę na zachowanie pozycji pionowej szafy.
- zainstalować zawór hydrantowy ZH 52 lub zawór kulowy 32 do rury wodociągowej,
- po zainstalowaniu zaworu sprawdzić szczelność połączenia zaworu z instalacją wodną,
1350 +/- 100 mm

1350 +/- 100 mm

W-33
wersja boczna

90 mm

80-530 Gdańsk
ul. Uczniowska 52
tel 058 340 03 56
tel/fax 058 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl
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Rys. 2 Hydranty wnękowe

otwór Ø70 mm

61-003 Poznań
ul. Chlebowa 4/8
tel 061 842 23 00
tel/fax 061 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

Serwis: 26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4, tel 048 363 21 85, tel/fax 048 363 21 86, e-mail: serwis@supron.pl

1350 +/- 100 mm

Z-33 G
wersja boczna

otwór Ø70 mm
90 mm

1350 +/- 100 mm

Z-33 G
wersja boczna

otwór Ø70 mm
90 mm

1350 +/- 100 mm

Z-33
wersja boczna

otwór Ø70 mm
90 mm

1350 +/- 100 mm

Z-33
wersja boczna

otwór Ø70 mm
90 mm

03-481 Warszawa
ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel 022 618 93 63
tel/fax 022 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

700 mm
450 mm
700 mm
450 mm

- 2 szt.
- 2 szt.
- 2 szt.
- 2 szt.

6 Prowadnica węża
5 Zawór hydrantowy
4 Suwak ramienia
3 Wąż łączący
2 Zwijadło
1 Szafka hydrantowa zawieszana

UWAGA !!!
Hydrant należy montować na takiej wysokości aby zawór hydrantowy
był umieszczony na wysokości 1350mm od poziomu podłogi. Dopuszcza się odchyłki tego wymiaru w zakresie +/- 100mm.
Przy montażu hydrantu front szafy zabezpieczyć przed działaniem materiałów budowlanych i przed uszkodzeniami mechanicznymi
bądź montować po zakończeniu prac wykończeniowych.
W przypadku gdy nie można zainstalować szafki na ścianie lub we wnęce (np. ściana gipsowa lub konieczność zainstalowania
hydrantu po środku dużej hali magazynowej lub produkcyjnej) należy zastosować dwie podpory (nogi), które zostaną dostarczone
wraz z szafką przez producenta na dodatkowe zamówienie Klienta.

