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INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRUM PIANOWEGO CP-1 / CP-2 / CP-3 
 

1. Szafę Centrum Pianowego należy zainstalować na równej, płaskiej powierzchni, jeśli to konieczne 
z uwagi na podłoże lub inne wymagania, szafę CP można dodatkowo mocować do ściany przy 
pomocy kołków. Po wykonaniu otworów: włożyć kotwy budowlane (kołki rozporowe) do otworów, 
ustawić Centrum Pianowe, przykręcić śrubami. 

2. Po zainstalowaniu Centrum Pianowego na podłożu należy sprawdzić, czy ustawiona szafa posiada 
pion, jeśli nie, to skorygować ustawienie – ma to wpływ na swobodne otwieranie się drzwi. 

 

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA CENTRUM PIANOWEGO CP-1 / CP-2 / CP-3 DO 
INSTALACJI WODNEJ 

 
1. Instalację wodną doprowadzającą wodę zakończyć zaworem DN52 będącym na wyposażeniu 

urządzenia. 
2. Zawór połączyć z zasysaczem poprzez zakończenie nasad. 
3. Na drugim końcu zasysacza przyłączyć wąż płaskoskładany DN52 – przed rozpoczęciem 

czynności gaśniczych. 
4. Na końcu węża DN52 przyłączyć prądownicę / wytwornicę pianową.  
5. Na zasysaczu znajduje się nasada DN25, do której należy przyłączyć wąż ssawny DN25 z 

łącznikiem. 
6. Drugi koniec węża ssawnego należy włożyć do zbiornika z środkiem pianotwórczym. 
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CENTRUM PIANOWEGO CP-1 / CP-2 / CP-3 
 

UWAGI OGÓLNE: 
1. Prawidłowe wykonanie poniższych czynności wymaga współdziałania dwuosobowego zespołu 

gaśniczego. 
2. Osoby prowadzące akcję gaśniczą winny być przeszkolone w zakresie wykonywanych czynności. 
3. Użytkując prądownicę / wytwornicę oraz zasysacz należy bezwzględnie stosować się do 

wytycznych zawartych w instrukcjach obsługi właściwych dla danego sprzętu. 
4. Zalecane dozowanie środka pianotwórczego zgodnie z specyfikacja jego producenta. 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRUM PIANOWEGO: 

1. Otwórz drzwi. 
2. Rozwiń wąż w kierunku prowadzenia gaszenia (unikaj załamań węża). 
3. Podłącz prądownicę / wytwornicę na końcu węża. 
4. Drugi koniec węża podłącz do zasysacza sprzężonego z zaworem. 
5. Upewnij się, że wąż zasysacza znajduje się w zbiorniku ze środkiem pianotwórczym. 
6. Aby uzyskać wymagane stężenie koncentratu gaśniczego, ustaw pokrętło zasysacza na skali, w 

zależności od posiadanego środka pianotwórczego (1%, 3%, 6%). 
7. Na sygnał osoby obsługującej prądownicę / wytwornicę otwórz zawór hydrantowy. 
8. Podążaj strumieniem piany w kierunku ucieczki ognia zachowując ostrożność. 
9. Urządzenie po użyciu należy niezwłocznie przywrócić do sprawności poprzez kontakt z 

producentem / autoryzowanym serwisem. 
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