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A gépjárműfecskenő általános jellemzéseA gépjárműfecskenő általános jellemzése

Gépjármű-technikai jellemzők:Gépjármű-technikai jellemzők:

Alváz:Alváz: Mercedes-Benz Unimog U 500Mercedes-Benz Unimog U 500

Motor:Motor: Om 906 LA Euro3 EDR 6374 cmOm 906 LA Euro3 EDR 6374 cm33

280 LE/205 kW 2600 1/min280 LE/205 kW 2600 1/min
Közvetlen befecskendezéses négyütemű diesel turbófeltöltővel, Közvetlen befecskendezéses négyütemű diesel turbófeltöltővel, 
levegő visszahűtővel,  elektronikus motorszabályozássallevegő visszahűtővel,  elektronikus motorszabályozással

Váltó:Váltó: állandó összkerékhajtás terepváltóval állandó összkerékhajtás terepváltóval 
8+4 sebességfokozat, szinkronizált,tengely közti és hátsótengelyi 8+4 sebességfokozat, szinkronizált,tengely közti és hátsótengelyi 

differenciálzárral differenciálzárral 

Fék:Fék: kétkörös, pneumatikus;  ABS kétkörös, pneumatikus;  ABS 

Hossz:Hossz: 6810 mm6810 mm
Szélesség:Szélesség: 2410 mm2410 mm
Magasság:Magasság: 3300 mm 3300 mm 
Súly:Súly: 16000kg16000kg
Száll. szem:Száll. szem: 1+2 fő1+2 fő



  

Tűzoltó-technikai jellemzők:Tűzoltó-technikai jellemzők:

Víztartály: Víztartály: 2700 liter2700 liter
Habképzőanyag:Habképzőanyag: 200 és 100 liter200 és 100 liter
Szivattyú: Szivattyú: Rosenbauer NH 30                                          Rosenbauer NH 30                                          

DRE szívattyúnyomás szabályzóvalDRE szívattyúnyomás szabályzóval
1+3 lépcsős, normál és magas nyomású fokozat1+3 lépcsős, normál és magas nyomású fokozat

Folyadékszállítás(ND):Folyadékszállítás(ND): 2800 l/min, 3 m, 100 m, 2800 l/min, 3 m, 100 m, 
Kb 4000 1/min Kb 4000 1/min 

Folyadékszállítás(HD):Folyadékszállítás(HD): 400 l/min, 3 m, 400 m, 4000 1/m400 l/min, 3 m, 400 m, 4000 1/m

Tömlő csatlakozás:     Tömlő csatlakozás:      1 db „A” szívó-, 3db „B” normál nyomású nyomócsonk, 1 db „A” szívó-, 3db „B” normál nyomású nyomócsonk,
  1db CAFS „B”, 1db  CAFS „C” nyomócsonk1db CAFS „B”, 1db  CAFS „C” nyomócsonk

Légtelenítő:Légtelenítő:  ikerdugattyús, ikerdugattyús, ékszíjjal hajtott, fél-automatikus ékszíjjal hajtott, fél-automatikus 

Gyorsbeavatkozó:Gyorsbeavatkozó: Rosenbauer NE-PI-RO - ERGORosenbauer NE-PI-RO - ERGO 
40 bar, 200 l/perc 60 m tömlő 40 bar, 200 l/perc 60 m tömlő 

A gépjárműfecskenő általános jellemzéseA gépjárműfecskenő általános jellemzése



  

NH 30-as szivattyú és a légtelenítő berendezés NH 30-as szivattyú és a légtelenítő berendezés 
szerkezeti felépítéseszerkezeti felépítése



  

A NH 30-as szivattyú szerkezeti felépítése A NH 30-as szivattyú szerkezeti felépítése 



  

A légtelenítő szivattyúA légtelenítő szivattyú felépítésefelépítése

a:a: tömítőgyűrűktömítőgyűrűk
b: b: dugattyúdugattyú
c: c: excenterexcenter
d:d: kulisszakulissza
e:e: szelepszerkezetszelepszerkezet



  

Habképző anyag bekeverő rendszerek

Szívó oldali  mellékáramú habbekeverés:
Gyártó és típus: 1. Rosenbauer ND fix-mix

Bekeverési arány: 3 és 6%
2. Rosenbauer HD fix-mix
Bekeverési arány: 3%

Nyomó oldali habbekeverés:
Gyártó és típus: 3. Rosenbauer CAFS 3000 (Sűrített levegős hab rendszer)
Habanyag szivattyú: FOAM PRO 2002 (24V, 30A)
Bekeverési arány: 0,1%-tól 6,0%-ig
Teljesítmény: 18,9 l/perc 10,3 bar nyomásnál

Kompresszor: KAESER Sigma 12
Szívómennyiség: 2800l/perc
Hajtás: Hidraulikus



  

A tűzoltótechnika általános felépítéseA tűzoltótechnika általános felépítése
  A habképzőanyag bekeverő berendezés:     ND FIX-MIXA habképzőanyag bekeverő berendezés:     ND FIX-MIX



  

A tűzoltótechnika általános felépítéseA tűzoltótechnika általános felépítése
A habképzőanyag bekeverő rendszer: A habképzőanyag bekeverő rendszer: 
HD FIX-MIXHD FIX-MIX



  

A tűzoltótechnika általános felépítéseA tűzoltótechnika általános felépítése
A habképzőanyag bekeverő rendszer: A habképzőanyag bekeverő rendszer: 
ND, HD FIX-MIXND, HD FIX-MIX



  

A nyomóoldali habképzőanyag bekeverő rendszer elvi sémájaA nyomóoldali habképzőanyag bekeverő rendszer elvi sémája



  

A nyomóoldali habképzőanyag bekeverő rendszer FoamPro A nyomóoldali habképzőanyag bekeverő rendszer FoamPro 
habszivattyúval és a kompresszoros légszállítás elvi vázlatahabszivattyúval és a kompresszoros légszállítás elvi vázlata



  



  



  

Hidraulikus modul fő egységei



  

Pneumatikus modul fő egységei

KAESER SIGMA kompresszor Üzemi nyomás : 6 bar

Max. nyomás : 9,5 bar

Max. fordulatszám: 3600 1/s

Csak speciális olajjal 
működtethető, melynek 
feladatai :

 kenés
 hűtés
 tisztítás
 tömítés



  

Pneumatikus modul fő egységei

légszűrő

olajleválasztóhoz
kompresszor

szívószelep



  

Hidraulikus modul a kompresszorral



  

Szivattyú oldalnézetből



  

        

A  tűzoltótechnika  használata  a gyakorlatban



  

Táplálási módok
2. Felszívásos táplálás

3. Túlnyomásos táplálás gyűjtőn keresztül

4. Víztartályról történő táplálás

Félautomata 
légtelenítő 
kapcsolókarja

3.
1.

2.



  

A szivattyú bekapcsolásának 
lehetőségei:

     

NH 30 -as szivattyú üzembe helyezésének lépései

1. vezető fülkében a 
kuplungpedál kinyomása 
mellett a kezelő panelen 
található húzókapcsoló 
segítségével, majd a 
fordulatszám feloldó 
bekapcsolásával



  

2.  a fordulatszám feloldó kapcsoló 
bekapcsolása után a szivattyútéri 
kezelőpanelen elhelyezett kapcsoló 
segítségével



  

                Fordulatszám változtatás lehetőségeiFordulatszám változtatás lehetőségei

Manuális és automata 
fordulatszám szabályzó  
választó kapcsoló

1, Automatikus nyomásszabályzással

2, Manuálisan az elektronikus fordulatszám 
szabályzóval



  

HABKÉPZŐANYAG  BEKEVERÉS  A  GYAKORLATBAN



  

1. Szívó oldali mellékáramú habbekeverés



  

1.1  ND FIX-MIX-szel:

A habképző anyag tartály 
kiválasztó kapcsoló 
elfordítása után a hab 
bekeverési mód választó 
kapcsolót 

FIX-MIX állásba fordítjuk, 
majd a kezelőpanelen 
elhelyezett mennyiség 
meghatározó kart a 
megfelelő helyzetbe állítjuk 
(3, ill. 6%)



  

a habképző anyag tartály 
kiválasztó kapcsoló elfordítása 
után a habbekeverési mód választó 
kapcsolót FIX-MIX állásba fordítjuk

 az ND, ND-HD választókart ND-HD 
állásba állítjuk

Ekkor az alacsony nyomású részen 
tiszta víz, míg a magasnyomású 
részen haboldat jelenik meg.

1.2. HD FIX-MIX



  

Mind a két FIX-MIX üzem esetén 
lehetőség van külső habedényből 
történő felszívásos habüzemre. 

FIX-MIX

FIX-MIX üzem kiválasztása 
esetén a kezelőpanelen 
elhelyezett sárga kontroll 
lámpa világítani fog.



  

2. Nyomó oldali habképzőanyag bekeverés



  



  

2. Nyomó oldali habképzőanyag bekeverés

2.1. Foam Pro (csak normál nyomáson működhet!)

A habképző anyag tartály 
kiválasztása után a habüzem 
váltó kapcsolót a Foam Pro 
állásba fordítjuk.



  

A habbekeverési mód kiválasztása 
után a Foam Pro vezérlő egység 
aktiválódik (a kijelzőn megjelenik a 
HIPRO szó, ami néhány másodperc után 
eltűnik). A dugattyús habszivattyú 
bekapcsolása a digitális mennyiség 
állandósító bekapcsolásával történik 
(FOAM). Ez után az ON alatti LED világít

FoamPro = komplex mérő és szabályozó egység,

 de a beépítet dugattyús hidraulika szivattyú is ezt a nevet viseli!



  

Foam Pro  „A”  vezérlőegység 

FOAM gomb: habüzem be-, és kikapcsolása.

SELECT gomb:paraméter kijelzésének választó gombja

:habbekeverési arány emelése

:habbekeverési arány csökkentése

:nullázás

A Foam Pro szabályozó egység kezelőelemei:



  

Foam Pro vezérlőegység kijelzésének értelmezése

ON: a habképző anyag bekeverő rendszer működik

FLOW: aktuális folyadék átfolyás  ( l/min )

TOTAL WATER: a már elfogyasztott vízmennyiséget mutatja a kijelző

%: aktuális habképző anyag bekeverési 
arányát mutatja  a kijelző  ( 0,1-6% )

TOTAL FOAM: a már elfogyasztott 
habképző anyag mennyiséget mutatja a 
kijelző



  

Lo con: az aktuális habképző anyag 
tartály szintje alacsony, válasszon 
másik tartályt.

No con:Habképző anyag tartály kiürült
Lo flow:Túl alacsony a bekeverési 

arány
High flow: A bekeverési arány 

magasabb, mint a rendszer 
kapacitása

Err.El: Hiba

Foam Pro vezérlőegység kijelzésének értelmezése



  

Reset, vagy nullázás

gombok együttes lenyomásával az átfolyásmérő 
minden adatát nullázni lehet

Foam Pro vezérlőegység kijelzésének értelmezése



  

Nyomóoldali habképző anyag 
bekeverés esetén, a gépjármű 
mentirány szerinti bal oldalán 
elhelyezett „CAFS B” illetve 
„CAFS C” csonkokra továbbítja a 
szivattyú a bekevert habképző 
anyagot. A két csonk nyitását a 
kezelőpanelen elhelyezett 
kapcsolókkal lehet 
megvalósítani.



  

a szivattyú nyomás beállítását 
automata üzemmódra, és a 
nyomásszabályzó gombbal a nyomást 
minimum 5 bar értékre kell állítani

 ki kell választani a habképző anyag 
tartályt 

a hab bekeverési üzemmód váltó 
kapcsolót CAFS állásba kell fordítani 

(a kezelőpanelen elhelyezett kék 
kontrollámpa ekkor világítani fog)

 Ha a nyomóoldali nyomás alacsonyabb, 
mint 5 bar,  akkor a kék lámpa villogni 
kezd és sípoló hang hallatszik)

2.2. CAFS üzem



  

A további működtetést a Foam Pro 
vezérlőegységen keresztül kell 
végrehajtani ugyanúgy, mint az 
előzőekben. A vezérlő egység működése a 
kompresszor be-, és kikapcsolásával 
bővül CAFS üzem esetén.

2.2. CAFS üzem



  

CAFS üzem esetén a kompresszor által hozzáadott levegő 
mennyiségét a csonkok fölé szerelt levegő-víz keverőszeleppel 
lehet változtatni. Lehetőség van száraz,  illetve nedves CAFS hab 
előállítására.

Száraz hab esetén a keverési arány : 1:15

Nedves hab esetén a keverési arány: 1:4

2.2. CAFS üzem



  

A gépjárműfecskendő üzem közbeni felügyelete

A kezelőnek folyamatosan ellenőriznie kell:

 a víz és habképző anyag mennyiséget

 üzemanyagtartály töltöttségi szintjét

 víz hőmérsékleteket

 olajnyomásokat és azok hőmérsékleteit

 sűrített levegő segédlégkör nyomását.



  

Ellenőrző rendszerek kontroll lámpái

Motor hűtővíz hőmérséklet visszajelző

Motorolaj nyomás visszajelző
Segédlégkör sűrítettlevegő nyomás visszajelző

Víz hőmérséklet szivattyúban

Mellékmeghajtómű visszajelzője

Kavitáció / nyomásszabályzó (DRE) aktív

Magasnyomás visszajelzője



  

Víz, és habképző anyag tartályok töltöttségi szintjének 
visszajelzői, habképző anyag tartály nyitószelepeinek 
kontrollámpái.

FIX-MIX üzem kontrollámpája

CAFS üzem kontrollámpája

Ellenőrző rendszerek kontroll lámpái



  

Víz bypass szelep 
nyitva, a 
kompresszor nem 
szállít sűrített 
levegőt

Kompresszor visszajelzői
Hidraulika olaj 

hőmérsékletének 
visszajelzője

Kompresszor kenőolaj 
hőmérsékletének 

visszajelzője

Hidraulika olajnyomás 
visszajelző

CAFS központi 
figyelmeztető

Nincs funkció



  

Oltóanyagtartályok feltöltése

Víztartály feltöltése szivattyún keresztül:

felszívásos táplálás során az 
üzem közbeni tartályfeltöltő 
szelep nyitásával történik 

( betápláló nyomás nem 
haladhatja meg az 5 bar-t)



  

Víztartály feltöltése közvetlenül a tartálytöltő csonkon keresztül:

a gépjármű mindkét 
oldalán elhelyezett „B” 
töltőcsonkokon 
keresztül történik

(a betáplálási nyomás ez 
esetben nem haladhatja 
meg a 8 bar-t)

Oltóanyagtartályok feltöltése



  

Habképző anyag tartályok feltöltése:

1. a gépjármű tetején 
elhelyezett beöntő 
nyílásokon keresztül

2. a kétoldalt elhelyezett 
tartály töltő és ürítő 
csonkokon keresztül 
külső habszivattyú 
segítségével

Oltóanyagtartályok feltöltése



  

Habüzem utáni karbantartás

1, ND, ND-HD FIX-MIX használata után:

  habüzem után a habképző anyag tartály nyitószelepeit el kell zárni 
és a bekeverési arány állító kart 6%-ra lehúzni

a magas és normálnyomású állítókart ND-HD állásba kell kapcsolni

a habbekeverő rendszer megtáplálását a külső habképző anyag 
felszívó csonkon keresztül  kell tiszta vízbe helyezni

 minden nyomócsonkot ki kell nyitni és a szivattyút addig kell járatni, 
amíg meg nem szűnik a távozó víz habzása



  

Foam Pro, illetve CAFS üzem használata után

 a habképző anyag tartály szelepeit el kell 
zárni

  a CAFS nyomócsonkokat ki kell nyitni a 
kezelőpanelen elhelyezett kapcsolókkal

 a karbantartás kapcsolót öblítés állásba kell 
kapcsolni és a hab üzem választó kapcsolót 
Foam Pro üzemre fordítani

 A Foam Pro vezérlő egységet be kell kapcsolni 
az On gombbal. 

Habüzem utáni karbantartás

A műveletet addig kell végezni, míg a csonkokon tiszta víz nem jelenik meg. 
Ilyenkor a habképző anyag szivattyút is átmossa a víz.



  

A CAFS rendszer 
átmosatása közben ki kell 
mosni az olajhűtő körben 
elhelyezett szűrőt is a 
fölötte található szelep 
kinyitásával

Az öblítési folyamat befejezése előtt be kell kapcsolni a légtelenítő 
szivattyút és azt is át kell mosatni. Ezt a műveletet mindig 
alapjáraton kell végezni!

Habüzem utáni karbantartás



  

Téli üzem, víztelenítés

minden feltöltő, nyomó, víztelenítő (szivattyú, olajhűtő kör szűrő, HD FIX-
MIX szűrő) csonkot ki kell nyitni és addig nyitva tartani, míg a víz 
mindenhonnan kifolyik

 ha mindenhonnan távozott a víz valamennyi ürítő, nyomó, és víztelenítő 
csonkot el kell zárni 

a karbantartás kapcsolót szárítás állásba kell kapcsolni, ilyenkor 
sűrített levegőt juttatunk a rendszerbe kb. 3-5 bar-t (a létrehozott 
nyomást a vízszivattyú nyomóoldali manométerénél lehet leolvasni)

egymás után ki kell nyitni a szivattyú ürítő szelepeit: a CAFS „B”, CAFS 
„C” csonkokat és a habszivattyú feltöltő szelepét a rudazat segítségével 

Ezt a folyamatot addig kell ismételni, míg a berendezésből víz távozik.



  

Habszivattyú légtelenítése

Ezt a lépést minden esetben végre kell hajtani minden öblítés 
illetve kifújatást követő első habüzemkor (CAFS, Foam Pro).!

ki kell nyitni a választott habképző anyag tartály szelepét 

a habanyag szivattyú légtelenítő szelepét ki kell nyitni (rudazat)

az üzemmód váltó kapcsolót CAFS állásba kell fordítani 

a Foam Pro egységen a FLOW beállítást kell választani (select)

 meg kell nyomni a              gombokat egyszerre,  a Foam Pro vezérlő 
kijelzőjén megjelenő számoknak le kell csökkeni 0-ra

el kell zárni a légtelenítő szelepet 

Ekkor a rendszer feltöltötte a habszivattyút habképző anyaggal. A 
Továbbiakban az „On”  gomb megnyomásával indul a kiválasztott habüzem 
az előzőek alapján.



  

Karbantartás

NH 30 -as szivattyú

Mellék meghajtómű: 

 a hajtóműben az olajszintet félévente ellenőrizni, ha 
szükséges után kell tölteni 

 olajcserét legalább két évente, vagy 50-100 üzemóránként el 
kell végezi

 Az olajcserét meleg hajtómű mellett kell végrehajtani.

(SAE 90 hajtóműolaj)



  

Légtelenítő szivattyú: 

az olajszintet félévente ellenőrizni, ha szükséges után kell 
tölteni

Az olajcserét évente végre kell hajtani.

(SAE 30 motorolaj)

Karbantartás



  

Szivattyútengely szívóoldali csapágyának 
kenése:  évente egyszer a szivattyúház 
jobb oldalán  elhelyezet zsírzófejen 
keresztül

(DIN 51825 K2K-30)

Kardántengely: zsírzást nem igényel, de 
évente ellenőrizni kell a kardántengely 
csapágyainak sima forgását, az 
összekötőcsavarok szorítását

 (DIN 51825 K2K-30)

Karbantartás



  

Kondenzvíz leválasztó:

 a kondenzvíz leválasztót havonta 
üríteni kell

 az edény tisztításánál a 
nyomásleeresztés után vizet, 
petróleumot vagy mosóbenzint 
lehet használni

 a szűrőbetétet petróleummal, 
vagy mosóbenzinnel kell kimosni, 
majd belűről kifelé fújva kell 
kiszárítani, ha erősen szennyezett, 
akkor cserélni kell

Karbantartás



  

Kompresszor

 a levegő tartály alján elhelyezet 
szelepen keresztül 30  üzemóránként a 
kondenzvizet le kell engedni

 ugyanezen a szelepen keresztül 
történik a kompresszor olajcseréje 
évente, vagy 100 üzemóránként

 (csak speciális: KAISER SIGMA FLUID MOL 
olajat szabad használni) 

az olajszintet szintén 30 óránként kell 
ellenőrizni

a kompresszor olajszűrőjét évente kell 
cserélni



  

Kompresszor hűtőkörének tisztítása:

 30 üzemóránként át kell 
mosni a hűtőkörben lévő 
szűrőt, a szelepet ki kell 
nyitni és átmosni. 

évente egyszer szét kell 
szerelni és megtisztítani

Karbantartás



  

Levegőszűrő:

 a levegőszűrő tisztaságát 
30 üzemóránként kell 
ellenőrizni és tisztítani

 kétévente, vagy 100 
üzemóránként a cseréje 
szükséges 

Karbantartás



  

Hidraulikus rendszer

 30 üzemóránként ellenőrizni kell 
az olajszintet 

évente egyszer, vagy 100 
üzemóránként az olajat le kell 
cserélni

(Castrol Vario HDX ISO V446)

az olajszűrőt az olajjal együtt kell 
cserélni

Karbantartás
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