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ZAPYTAJ O PRODUKT 

1. Opis 
 

▪ Zaprojektowany zgodnie z wymaganiami NFPA 

16, rozdział 4. „Closed Head Foam-Water 

Sprinkler Systems” oraz NFPA 30, „Flammable 

and Combustible Liquids Code” 

▪ Szybko reagujący 

▪ Dozowanie już od 95 l/min 

▪ Stosunek maksymalnego przepływu do 

minimalnego wynosi 120:1 

▪ Może być używany ze zbiornikiem typu Bladder 

Tank różnych producentów 

▪ Zastosowanie dozownika typu FlowMax® CL 

upraszcza systemu dozowania i ułatwia jego 

konserwację 

▪ Gwarancja łatwej instalacji – istnieje możliwość 

dostawy dozownika FlowMax® CL oraz zbiornika 

Bladder Tank zmontowanych w gotowy układ 

▪ Minimalna liczba ruchomych części 

▪ Nie wymaga instalacji elektrycznej 

▪ Przeznaczony do montażu między kołnierzami 

bez dodatkowych elementów mocujących 
 

2. Zastosowanie 

Dozownik FlowMax® CL Variable Range 

Proportioner przeznaczony jest do stosowania ze 

środkami ANSULITE® 3x3 Low Viscosity AR-AFFF 

(typ dozownika 445020) lub ANSULITE® 3% AFFF 

(typ dozownika 445014). Dozownik został 

skonstruowany tak, aby precyzyjnie dozować ilość 

środka pianotwórczego w szerokim zakresie 

przepływu oraz ciśnienia. 

Dozownik FlowMax® CL przeznaczony jest do 

użytku w systemie dozowania opartym na zbiorniku 

przeponowym Bladder Tank. Urządzenie może być 

montowane w odległości do 10,7m od wylotu 

zbiornika ( minimalna średnica rury wynosi 2”). 

FlowMax® CL umożliwia dozowanie środka w zakresie 

przepływu od 95 l/min do aż 11356 l/min przy 

maksymalnym ciśnieniu pracy 17,2 bar. 

Dozownik został stworzony specjalnie dla instalacji 

tryskaczowych, które charakteryzują się dużą różnicą 

przepływu pomiędzy fazą początkową, kiedy działanie 

systemu jest inicjowane otwarciem niewielkiej liczby 

tryskaczy, a fazą końcową kiedy w miarę wzrostu 

intensywności pożaru otwierają się kolejne tryskacze 

powodując znacznie większy przepływ w instalacji. 

Przykłady zastosowań:  

▪ System gaśniczy stosowany w hangarach 

lotniczych w oparciu o NFPA 409. Zastosowanie 

jednego dozownika umożliwia precyzyjne 

dozowania środka pianotwórczego zarówno  

w instalacji zraszaczowej  jak i instalacji 

hydrantowej pianowej, nimi różnych wartości 

przepływu w obu instalacjach. 

 System gaśniczy stosowany do zabezpieczenia 

parku zbiorników z paliwami płynnymi w oparciu 

o NFPA 11. Zastosowanie jednego dozownika 

środka pianotwórczego w instalacji opartej na 

garnkach pianowych (bądź innych urządzeniach), 

jak i instalacji hydrantowej pianowej, mimo 

różnych wartości przepływu w obu instalacjach.

 Instalacja gaśnicza pianowa oparta na tryskaczach 

( close head foam water sprinkler system) 

stosowana do zabezpieczenia magazynów, hal 

produkcyjnych, frontów przeładunkowych lub 

innych obiektów, gdzie istnieje zagrożenie 

pożarem cieczy łatwopalnych.

3. Szczegóły techniczne  

▪ Korpus – mosiądz 

▪ Deflektor – stal nierdzewna  
▪ Sprężyna – stal nierdzewna 

▪ Stożek dozujący – stal nierdzewna 

▪ Dysza- stal nierdzewna  
 

Korpus został zaprojektowany do montażu między 
6” kołnierzami. W rurociągu wodnym wymagane 
jest zastosowanie prostej rury o długości minimum 
762mm tuż przed dozownikiem. Korpus oznaczony 
jest strzałką wskazującą kierunek przepływu. Wlot 
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środka pianotwórczego stanowi gwint wewnętrzny 
2” NPT. 
 
Ilość zasysanego środka pianotwórczego jest 
precyzyjnie regulowana w stosunku do przepływu 
za pomocą ruchomego deflektora, co pozwala na 
uzyskanie optymalnego stężenia roztworu środka 
pianotwórczego w instalacji, a co za tym idzie, 
wytworzenia piany gaśniczej o wymaganych 
parametrach. 
 

4. Charakterystyka 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Certyfikaty,dopuszczenia 
 

FlowMax® CL Variable Range Proportioner spełnia 
standardy UL oraz FM, tylko przy użyciu  
z dedykowanymi środkami pianotwórczymi 
ANSULITE® 3x3 Low Viscosity AR-AFFF oraz 
ANSULITE® 3% AFFF.  
Krajowy Certyfikat Stałości i Właściwości 
Użytkowych - Nr 063-UWB-0081 
 
 
 

 

 

 

 

6. Informacje projektowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Informacje do zamówienia 
 

Nr katalogowy Opis Waga 
445020 FlowMax® CL Variable Range Proportioner do stosowania ze środkiem 

pianotwórczym ANSULITE® 3x3 Low Viscosity AR-AFFF 

12,3 kg 
 

445014 FlowMax® CL Variable Range Proportioner do stosowania ze środkiem 

pianotwórczym ANSULITE® 3% AFFF 

12,3 kg 
 

 

Przepływ w l/min 

Straty ciśnienia [bar] 

Straty hydrauliczne na dozowniku FlowMax® CL 

Minimalne ciśnienie w odniesieniu do 

Ciśnienie na wlocie [bar] 

Przepływ w l/min 

25,9 cm 

PRZEPŁYW 

WODY 

6,1cm 

36,1 cm 

GWINT 2” NPT 

WLOT ŚRODKA 

 PIANOTWÓRCZEGO 

20 cm 


