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Krānu kastes konstrukcija nodrošina iespēju uzstādīt to kā labā vai 
kreisā tipa krānu kasti (neveicot jebkādas izmaiņas), pagriežot to par 
180 grādiem un ievērojot nosacījumus:

KRĀNU KASTĒ IEKĻAUTS:
• krānu kaste;
• krāns: ZH25 tipa bronzas vai ZH52 tipa (ar pāreju);
• ugunsdzēsības šļūtenes spole ar ūdens savienotājšļūteni un 25 mm diametra 
pusstingro ugunsdzēsības šļūteni 20 m vai 30 m garumā saskaņā ar standartu 
PN-EN 694. Ugunsdzēsības šļūtenes galā uzstādīts PWh-25 tipa stobrs, kas atbilst 
standartam PN-EN 671-1. Stobrs neatdalāmi savienots ar ugunsdzēsības šļūteni ar 
īpašu savelkošo uzmavu saskaņā ar SUPRON 3 izstrādāto risinājumu. Šis 
risinājums nodrošina savienojuma izturību, stobra ergonomiku, estētiku, kā arī 
samazina savainošanās iespēju;
• dokumentācija: atbilstības deklarācija, garantijas karte, uzstādīšanas instrukcija, 
instrukcija, kā nomainīt labā tipa kasti uz kreisā tipa kasti, tehniskās apkopes 
instrukcija.
Pēc klienta pieprasījuma iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu kasti var aprīkot 
ar krāna atvēršanas signālierīci, durvju atvēršanas akustisko (skaņas) signālierīci 
un durvju atvēršanas galaslēdzi.

KRĀNU KASTES MATERIĀLU VARIANTI:
• STANDARD – izgatavota no metāla loksnēm, krāsota ar epoksīdsveķu poliestera 
krāsu;
• INOX – izgatavota no nerūsējoša tērauda loksnēm, virsmas apdare – 240;
• FRONT INOX – kastes priekšējā daļa izgatavota no nerūsējošā tērauda, virsmas 
apdare – 240, pārējā kaste izgatavota no metāla loksnēm, krāsota ar epoksīdsveķu 
poliestera krāsu;
• FACADE – izgatavota no cinkotām metāla loksnēm, krāsota ar fasādes krāsu.
Krāsas: RAL3000 vai RAL9003 vai pēc izvēles jebkura cita krāsa no RAL 
kataloga.

KRĀNU KASTES IZMĒRI:
Augstums:  650 mm
Platums: 700 mm
Dziļums: 250 mm

BALSTA STATŅI: (pēc izvēles)
Augstums: 800 mm
Skaits: 2 gab.

KRĀNU KASTES DRUVJU VARIANTI:
• durvis izgatavotas no metāla loksnes;
• durvis izgatavotas no metāla loksnes ar pleksistikla logu;
• durvis izgatavotas no rūdītā stikla.
Pēc izvēles: manuāla ugunsdzēsības trauksmes poga 

SLĒDZENES VARIANTI:
• EURO – rotējoša slēdzene ar svina plombu (ātras piekļuves slēdzene);
• PATENT – patentslēdzene ar rezerves avārijas atslēgu, kas novietota uz 
priekšējām durvīm; 
• SLĒDZEŅU KOMPLEKTS - patentslēdzene + ātras piekļuves slēdzene (EURO) bez 
papildu atslēgas – Supron 3 patentēts konstrukcijas modelis.

UGUNSDZĒSĪBAS ŠĻŪTENES SPOLE:
• izgatavota no cinkotām metāla loksnēm;
• krāsota ar pulverkrāsu, saskaņā ar standartu PN-EN 671-1 pieejama tikai tonī 
RAL 3000;
• bronzas savienojums ar ūdens savienotājšļūteni; 
• aprīkota ar bremzi, lai kontrolētu bremzēšanas spēku;
• vēršanas diapazons līdz 180°.
Ūdens savienotājšļūtene ļauj izmantot ugunsdzēsības krānu kasti (uzsākt darbību) 
neatkarīgi no tā, cik daudz pusstingrā ugunsdzēsības šļūtene ir iztīta. 

MARĶĒJUMS (NORĀDĪJUMA ZĪMES):
• datu lapa saskaņā ar PN-EN 671-1;
• drošības zīme "IEKŠĒJAIS UGUNSDZĒSĪBAS KRĀNS” saskaņā ar PN-EN ISO 
7010:2012;
• lietošanas instrukcija;
• "SUPRON 3" preču zīme;
• identifikācijas numurs.

labā tipa – labās durvis (atveramas ar labo roku), ūdens pieslēgšana: 
labajā pusē no sāniem, aizmugurē;*
kreisā tipa – kreisās durvis (atveramas ar kreiso roku), ūdens 
pieslēgšana: kreisajā pusē no sāniem, aizmugurē.*
Caurumi ūdens pieslēgšanai paredzēti 1” vai 2” ūdensvadam.
* Inovatīvs risinājums, kas izmantots tikai SUPRON 3 krānu kastēs.



KRĀNU KASTES VARIANTI

kastes paraugs - krāsojums RAL 9006kastes paraugs – virsmas apdare 240 kastes paraugs – virsmas apdare 240

INOX FRONT INOXSTANDARD FACADE

SLĒDZEŅU VARIANTI

kastes paraugs - krāsojums RAL 3000

EURO PATENT SLĒDZEŅU KOMPLEKTS  

HIDRAULISKĀS ĪPAŠĪBAS
Darba spiediens: no 0,2 MPa līdz 1,2 MPa

Izkliedēta konusveida ūdens strūkla – ne mazāka par 45 grādiem

Plūsmas intensitāte Q

Stobra diametrs 10 mm 
Koeficients K

Stobra diametrs 9 mm
Koeficients K

Stobra diametrs 8 mm
Koeficients K

Stobra diametrs 6 mm
Koeficients K

Ūdens strūklas efektīvais diapazons (+ jāpieskaita ugunsdzēsības šļūtenes garums – 20 vai 30 m)

Stobra diametrs 10 mm

Stobra diametrs 9 mm
Stobra diametrs 8 mm
Stobra diametrs 6 mm

Spiediens Izkliedēta ūdens 
strūkla

Kompakta
ūdens strūkla

Izkliedēta ūdens 
strūkla

Kompakta ūdens 
strūkla

Ugunsdzēsības 
šļūtene 30m

Ugunsdzēsības 
šļūtene 30m

Ugunsdzēsības 
šļūtene 20m

Ugunsdzēsības 
šļūtene 20m

Piezīme: Plūsmas intensitāte Q atkarīga no spiediena P veidojot šādu vienādību: Q = K   10P (Q mēra litros minūtē un P mēra MPa).

Plūsmas intensitāte Q Spiediens Izkliedēta ūdens 
strūkla

Kompakta
ūdens strūkla

Izkliedēta ūdens 
strūkla

Kompakta ūdens 
strūkla

Ugunsdzēsības 
šļūtene 30m

Ugunsdzēsības 
šļūtene 30m

Ugunsdzēsības 
šļūtene 20m

Ugunsdzēsības 
šļūtene 20m


