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ZASYSACZ LINIOWY (pianowy) 

Urz�dzenie dozuj�ce produkcji firmy MINIMAX,  
słu��ce do wytwarzania mieszaniny wody ze �rodkiem pianotwórczym 

 

Zasysacz wł�cza si� w lini� w��ow� pomi�dzy pomp�/instalacj� wodoci�gow�, a pr�downic� lub wytwornic� piany. Woda 

wypływaj�ca z du�� pr�dko�ci� z dyszy nap�dowej zasysacza tworzy podci�nienie w komorze zasysania. Podci�nienie 

zasysa �rodek pianotwórczy z pojemnika (kanistra, hoboka itp.) przez w�� ssawny i miesza go z wod�. Dozowanie jest 

regulowane za pomoc� ustawienia pokr�tła urz�dzenia dozuj�cego w zakresie od 0 do 6%. Straty ci�nienia  

w zasysaczu wahaj� si� w przedziale od 32 do 38%, w zale�no�ci od warunków pracy oraz wielko�ci domieszki �rodka 

pianotwórczego. Przy u�yciu zasysacza mog� by� dozowane wszystkie typy �rodków ga�niczych pianotwórczych.  

Uwagi:  Zasysacz pracuje w ka�dej pozycji. W niskich temperaturach przepływ dozowanego �rodka pianotwórczego jest 

             mniejszy z powodu zwi�kszonej lepko�ci. Zwi�kszenie domieszki mo�e to wyrówna�. Po u�yciu zasysacza,  

             nale�y go dokładnie przepłuka� wod�, do momentu a� zacznie wypływa� czysta woda. 

 
Typ 

zasysacza 

Przepływ 

nominalny przy 

ci�n. 5 bar 

Nasady STORZ 

(wej�cie-wyj�cie) 
Długo�� 

(mm) 

Szeroko�� 

(mm) 
Wysoko�� 

(mm) 

Ci��ar 

(mm) 

Z2 r 200 52x52 377 144 192 7,5 

Z4 r 400 75x75 383 144 192 7,8 

Z8 r 800 75x75 521 144 192 10,0 

 
Konstrukcja 
Zasysacz składa si� z: obudowy, sita, filtra, dyszy nap�dowej, komory zasysania, urz�dzenia dozuj�cego �rodek 

pianotwórczy z pokr�tłem o zakresie 0 ÷ 6%, dyfuzora, otworu wlotowego �rodka pianotwórczego z zaworem 

zwrotnym, linii obej�ciowej, regulatora ci�nienia oraz dwóch wsporników zapewniaj�cych bezpieczn�  

pozycj� pracy. 

Materiał 
Do produkcji zasysacza u�ywane s� wysokiej jako�ci i wytrzymało�ci materiały, odporne na działanie �rodków 

pianotwórczych. 

Obudowa zasysacza:             br�z 

Dysza nap�dowa i rura:         mosi�dz 

Ł�czniki:                                 stop aluminium         
 
Zastosowanie urz�dze� wg ich wydajno�ci: 

U�ycie  
Typ zasysacza Pr�downica 

piany ci��kiej 
Wytwornica 

piany �redniej 

 
Przył�cze wodne 
(nasada STORZ) 

 
Przył�cze 
pianowe 

(nasada STORZ) 

Przepływ 
nominalny 
przy ci�n. 

5 bar 
(l/min) 

 
Zakres 

regulacji 
domieszki % 

Z2 r S2 M2 52 25 200 0 ÷ 6 
Z4 r S4 M4 75 25 400 0 ÷ 6 
Z8 r S8 M8 75 25 800 0 ÷ 6 

 
W�� ssawny do uzupełniania �rodka ga�niczego:     
1,5 m długo�ci, ∅ 19, ci��ar ok. 0,6 kg, z nasad� STORZ D z jednej strony. 


