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GV-101 000 MÁY NẠP BỘT PFF-FLIPP-AIR MATIC

Chiều cao thấp nhất nơi vận hành  160 cm
Kích thước (LxWxH) 50 x 50 x 120 cm
Đường kính 250 mm
Bồn chứa bằng kim loại, sức chứa 12kg
Trọng lượng khoảng 30 kg
Thao tác Không rung động
Công suất làm việc 18 kg / phút – 240 mbar
Động lực 230 V, 6 A, 50 Hz
Điều chỉnh chiều cao bằng tay quay
Tự động làm sạch bộ lọc bằng AIR-MATIC

GV-251 000 MÁY NẠP KHÍ CO2 KU3
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Là thiết bị nạp CO2 nhỏ gọn tiết kiệm không gian trongthiết k
ế mở, thích hợp cho bình chữa cháy 150 g-45 kg.
Bơm 3 piston bơm CO2
Kết nối điện AC 230 V, 16 A
Cân nặng khoảng 34 kg
Chảy tối đa tốc độ. 3,5 kg / phút
Kích thước (L x W x H) xấp xỉ 550 x 400 x 340 mm
Sơn màu xanh

GV-300 150 THIẾT BỊ HỔ TRỢ NẠP N2
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Bộ chuyển đổi làm đầy N2 với hoạt động thủ công được sử
dụng để nạp nitơ của bình chữa cháy, cho phép làm đầy tất cả
các loại van và nhãn hiệu phổ biến.
Kích thước (L x W x H) xấp xỉ 300 x 100 x 150 mm
Cân nặng khoảng 1,5 kg
Sơn màu  xanh
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GV-303  000 THIẾT BỊ NẠP KHÍ NITƠ
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
 Thiết bị nạp khí nitơ an toàn và chính xác cho các bình
chữa cháy có bàng kẹp thủ công
Cân nặng khoảng 8,5 kg
Van an toàn 18 bar
Kích thước (L x W x H) xấp xỉ 800 x 350 x 300 mm
Sơn màu xanh
Cơ sở được trang bị:
Đồng hồ đo áp suất
Vòi nạp khí 1m
bộ chuyển đổi: 18 x 1,5 mm. 22 x 1,5 mm 
Kẹp chặt bằng tay

GV-301 000 THIẾT BỊ NẠP KHÍ NITƠ
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
 Thiết bị nạp khí nitơ an toàn và chính xác cho cac bình chữa cháy
Trọng lượng xấp xỉ 4,5 kg
Van an toàn 18 bar
Kích thước (L x W x H) xấp xỉ 350 x 330 x 150 mm
Sơn màu xanh
Cơ sở được trang bị:
Đồng hồ đo áp suất. Vòi khí 1m
bộ chuyển đổi: 18 x 1,5 mm. 22 x 1,5 mm
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GV-101 100 MÁY NẠP BỘT PFF-FLIP-AIR-MATIC
VỚI THÙNG CHỨA PHỤ 
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Máy nạp bột di động PFF-FLIPP-AIR-MATIC với thùng chứa bột
di động, công suất 50 kg, và bộ chuyển đổi mô hình P50-250N.
Sự kết hợp của máy chiết rót này với các phụ kiện hút, nạp cho
tất cả các bình chữa cháy sach tay từ 1 kg đến 12 kg và cho bình
chữa cháy 50 kg..  
Trang bị:
Mô hình máy nap bột  PFF-FLIPP-AIR-MATIC
Mô hình bộ chuyển đổi P50-250N
Ống hút 32 mm, dài 2500 mm
Ống hút 32 mm, dài 1500 mm
Bộ noi 4 ống hút nhựa, 16, 20, 25 và 32 mm, dài 700 mm
Ống hút nhựa 32 mm, dài 1200 mm
Thùng đựng bột, di động, dung tích 50 kg
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GV-201 000 MÁY NẠP KHÍ CO2 KUD1
Hoat động thân thiện với môi trường và hỗ trợ bảo vệ khí hậu. Máy tái
chế CO2 KRO4  giúp giảm hiệu ứng nhà kính.
Mô hình hệ thống tái chế carbon dioxide KRO4 được sử dụng để làm
sạch các bình chữa cháy CO2 gần như hoàn toàn.
KRO4 cũng có thể vận hành như một máy nạp CO2. Khi đạt được trọng
lượng được lập trình, hệ thống sẽ tự động tắt.
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Điện trở AC 230 V, 50 Hz, 10 A
Tốc độ bơm chất khí lỏng CO2: khoảng 15 l / phút
Khí CO2: khoảng 6 l / phút
Khí nén 6 - 8 bar. Cân nặng xấp xỉ 70 kg
Van an toàn 130 bar
Kích thước (L x W x H) xấp xỉ 1000 x 500 x 1000 mm 
Sơn màu xanh

GV-353 500 THIẾT BỊ NẠP BỌT SUM-20
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Hệ thống nạp bọt di động SUM-20 là trạm nạp bọt thủ công cho bình
chữa cháy bọt và nước từ 1 đến 12 lít. Để tránh tạo bọt cho hỗn hợp,
bình chữa cháy được đổ đầy từ dưới lên trên.
Thiết bị được trang bị:
Bơm bọt với hai tốc độ làm đầy bọt và nước
Khung di động có gắn kẹp xoay 360 °
Ống hút bọt, 700 mm với khớp nối
Hộp công cụ (không bao gồm công cụ)
Bể chứa bọt / nước, thép không gỉ, thể tích khoảng 20 l
Kết nối AC 230 V, 50 Hz, 10 A
Kích thước (L x W x H) xấp xỉ 600 x 400 x 1000 mm
Trọng lượng (trống) khoảng 40 kg
Tốc độ giao hàng khoảng 30 l / phút

GV-501 000 THIẾT BỊ SẤY KHÔ VÒI CHỮA CHÁY
Thiết bị sấy di động TR-F-1 / M3 được sử dụng để làm khô
các ống voi chua chay có kích thước và chiều dài khác nhau,
đồng thời cũng sấy khô các binh chữa cháy
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Kích thước (L x W x H) xấp xỉ 420 x 380 x 500 mm
Động cơ máy thổi 230 V AC; 1,1 kw
Làm nóng 230 V, tối đa. 2200 W, 0-100 ° C; điều chỉnh vô hạn
Chiều cao vận chuyển khoảng 865 mm
Cân nặng khoảng 34 kg
Sơn màu xanh
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GV-121 500 TRẠM DỊCH VỤ DI ĐỘNG
MSS P

Trạm dịch vụ di động MSS-P-III.
Là máy nạp hoàn hảo cho bất kỳ hoạt động bảo trìbình
 chữa cháy nào. Hệ thống này trang bị tất cả
các máy cần thiết để phục vụ cho mọi hoàn cảnh một 
cách đơn giản và nhanh chóng
Trạm dịch vụ di động được trang bị:
Máy nạp bột công suất hút: 20kg / phút
Lưu trữ trung gian: 30 kg bột chữa cháy 
Máy hút và nạp CO2 công suất chiết: 3,5 kg /phút. Van
 an toàn: 130 bar
Thanh nạp  làm đầy bình CO2 ở mọi kích cỡ 
Máy nén khí: khối lượng tối đa 20L. 8 bar
Thùng chứa bột: thể tích 50 kg 
Bình chứa Nito dung lượng 10 l, 200 bar
Bình lưu trữ CO2, hàm lượng: 6 kg
Kẹp giu chặt bình bằng thủ công
Hộp phụ kiện:
8 x 3 miếng hộp lưu trữ các bộ phận nhỏ
Kích thước (L x W x H): xấp xỉ 70 x 36x 10 cm
Thiết bị nạp N2-NHANH
Thiết bị thử: để kiểm tra áp lực vòi bình chữa cháy
Quy mô kỹ thuật độ chính xác: 1 g
Kích thước (L x W): xấp xỉ 300 x 310 mm
Vách ngăn đục lỗ: cho các dụng cụ
Kích thước (L x W): 500 x 340
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GV-151 000 -MÁY NẠP BỘT TỰ ĐỘNG -
SV-100-W 
Máy nạp bột chữa cháy điều khiển PLC nhỏ gọn
để nạp bình chữa cháy sách tay chính xác từ 1 đến 12
kg. Thích hợp cho tất cả các loại bột, các loại bình
chữa cháy.
Nguồn cung cấp bột cho máy, chuyển động từ thùng
chứa silo di động hay từ bình chữa cháy. Bột chữa
cháy được hút qua máy nạp PFF-SUMATIC-SV-100-W
trong quá trình liên tục trực tiếp nạp vào bình chữa
cháy theo trọng lượng mong muốn
Thiết bị gồm có:
Các bộ lọc tự làm sạch chất lượng cao
Cân kỹ thuật số có thể lập trình, độ chính xác 10 g để
tự động tắt khi đạt được trọng lượng
 Bình chứa bột trung bình 30 kg 
Cửa sổ để kiểm soát bột
Vòi hút 32 mm, dài 2 m với khớp nối
Bộ giảm thanh để giảm tiếng ồn
•DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Chiều cao tối đa hoạt động. 2250 mm
Kích thước (L x W x H) xấp xỉ 700 x 800 x 1800 mm
Thời gian đổ đầy 6 kg / 15 - 30 giây.
(tùy thuộc vào chất lượng bột)
Khí nén 5 bar
Điện áp 1,5 kW, ba pha 230/400 V, 50 Hz (tùy chọn:
dòng điện xoay chiều 230 V, 50 Hz)
Công suất hút 30 kg / phút
Sơn màu xanh
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GV-163 000 HỆ THỐNG  NẠP  BỘT DSM-NEB 
Máy nạp bột DSM-NEB · Số 163 000
Máy nạp bột DSM-
NEB là máy nạp điều khiển bằng máy tính Computer mạ
nh mẽ với thiết bị kỹ thuật tiên tiến nhất.
Tất cả các dử liệu có thể cài đặt thuận tiện, dễ dàng cho 
hệthống làm sạch và nạp bột tự động
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Kích thước (L x W x H) 200 x 200 x 395 cm
Kết nối điện ba pha 230/400 V, 50 Hz, 32 A
Khí nén 6 - 8 bar
Điều khiển PLC
Màu sơn màu xanh
BĂNG TẢI 
Kích thước (L x W x H)  650 x 60 x 80 cm
Điều khiển PLC Siemens
  

GV-156 000 MÁY NẠP  QUESTER-BFE 

 Hệ thống nạp bột cho bình chữa cháy hiệu quả, nhanh chóng
và không bụi đối với các bình chữa cháy cầm tay từ 1-12 kg.
Máy chiết rót bột QUESTER-BFE được trang bị cân bằng và
tự động tắt.
Trọng lượng bình chữa cháy sau khi nap, được gài đặt
trên màn hình cân bằng.
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Công suất 10 kg / 12 giây
Kích thước (L x W x H) 120 x 80 x 210 cm
Động cơ 230 / 400V, 16 A, 50 Hz, 1.5 kW
Khí nén 6 - 8 bar, xấp xỉ 100 l / phút
Tổng trọng lượng khoảng 280 kg
Bơm chân không 1.5 kW
Cân chính xác +/- 10 gram
Bộ lọc tự làm sạch bằng khí nén
Màu xanh

 GV-HỆ THỐNG NẠP KHÍ CO2, FM 200, NOVEC
 Hệ thống nạp khí CO2, FM 200, Novec
Mô hình lấp đầy và tái chế KR04 phục vụ để nạp và
thu hồi CO2, cũng như làm trống và làm đầy FM 200,
Novec và Fe 13.
 Linh kiện và thiết bị chính
Phần bơm
Đồng hồ đo áp suất cho áp suất đầu vào của FM200
™
Điền vào áp suất và áp suất đầu vào nitơ
Kiểm soát
Đèn báo cho: Phần bơm được kích hoạt, Bơm và
bảo vệ quá tải
Bơm làm đầy với 3 pít-tông, Đầu đồng thau, và van
inox
Van cứu trợ áp suất, Công tắc áp suất.
Phần phục hồi: Đồng hồ đo áp suất cho áp suất và
phục hồi đầu vào . Điều khiển áp suất
 

GV-255 000 TRẠM NẠP KHÍ DI ĐỘNG CO2 KU5D1
Thiết bị CO2 KU5-DI (KUD5-DI và KUS5-
DI) được sử dụng để nạp khí cho các bình CO2 nhỏ nhất
 từ 20 g và  bình lớn nhất lên đến 6 kg)
KỸ THUẬT DỮ LIỆU KU5-DI (Số 255 000)
Điện trở AC 230 V, 50 Hz
Kích thước (L x W x H) xấp xỉ 1000 x 900 x 600 mm
Màu sơn màu xanh
Phụ kiện tiêu chuẩn + 3 bộ tiếp hợp hộp mực CO2: đườn
g kính 18, 25 và 32 mm
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GV-445 000   HỆ THỐNG KIỂM TRA ÁP SUẤT HND 
Mô hình thử nghiệm áp suất cao và áp suất thấp
HND-W-3 là một hệ thống thử nghiệm gắn tường
với 3 kết nối. Nó được sử dụng để thử nghiệm các
bình chữa cháy bột và CO2, bình thở, bình lặn,
bình chứa N2, v.v ... ở mọi kích cỡ và chủng loại.
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Kích thước (L x W x H) 1600 x 400 x 2000 mm
Chiều cao lắp đặt khoảng 1700 mm
Khớp nối nước 1/2 "
Khí nén 8 - 9 bar (tùy thuộc vào tối đa.
Sơn màu xanh

  

GV-455 000   HỆ THỐNG KIỂM TRA ÁP SUẤT  ND-
W-5
 Hệ thống kiểm tra áp suất thấp cố định với 5 kết nối
được sử dụng để kiểm tra bình chữa cháy và bình chịu
áp lực các loại lên đến 40 bar. Hệ thống này được thiết
kế để gắn tường.
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Kích thước (L x W x H) khoảng 1500 x 300 x 1200 mm
Kiểm tra áp lực tối đa. 40 bar
Kết nối AC 230 V, 50 Hz, 16 A
Khớp nối nước 1/2 "
Cân nặng khoảng 50 kg
Sơn màu xanh

  

XE ĐẨY NẠP BÌNH CHỮA CHÁY MINI DI ĐỘNG
 Mô hình trạm nạp bình chửa cháy di động mini đựơc kết nối với xe đẩy
là sự kết hợp giữa phương tiện làm việc và các thiết bị nạp. Trạm xe
đẩy nhỏ gọn, kiên cố được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo dưỡng cho
các kích cở bình chửa cháy ABC và khí CO 2. Có thể tháo rời nhanh
chóng và vận chuyển dể dàng.
Mô hình trạm được trang bị:
. Bàn làm việc co bánh xe di chuyển: ca. 1500 x 500 x 1300 mm
. Máy nạp bột, lưu trữ bột chữa cháy lên tới 12 kg
. Thiết bị kẹp giữ chặt bình
. Máy nạp khí Nito
. Máy nạp khí CO2
. Thiết bị nạp nhanh Nitơ
. Tủ đựng dụng cụ sửa chữa
. Bồn chứa bột chữa cháy,
. Kích thước (L X B X H). 600 x 750 x 800 mm
. Trọng lượng (trống) khoảng. 32 kg
. Công suất khoảng 50 kg
. Cân bàn
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GV-801 5000 MAY BUỘC VÒI CHỮA CHÁY-
KHỚP NỐI
DỮ LIỆU 
Kết nối điện 230 V, 50 Hz, 10 A
Kích thước (L x W x H) xấp xỉ 800 x 600 x 1300 mm
Cân nặng xấp xỉ 94 kg

 THIẾT BỊ SẤY KHÔ VÒI CHỮA CHÁY
WHP-TR-MANOI
 
Được trang bị bơm cao áp, sấy khô vòi và đồng hồ
đo áp suất có thể điều chỉnh. Máy phù hợp để kiểm
tra áp lực của vòi trên xe cứu hoả của đội cứu hỏa
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Kích thước (L x W x H) xấp xỉ 800 x 500 x 500 mm
(có tay cầm khoảng 1000 mm)
Lối vào nước Storz C
Cửa xả nước Storz C
Kết nối sấy Storz C
Áp suất hoạt động tối đa 25 bar
Điện trở AC 230 V, 16 A
Màu  nhôm / xanh hoặc nhôm / đỏ

GV-100 550 CÂN KỸ THUẬT SỐ
DỮ LIỆU 
Cân sàn kỹ thuật số, tấm cân bằng thép không gỉ
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Kích thước (L x W) xấp xỉ 315 x 305 mm
Trọng tải cân 36 kg 
Độ phân giải 10 g

GV-100 550 CÂN KỸ THUẬT SỐ
DỮ LIỆU 
Cân sàn kỹ thuật số, tấm cân bằng thép không gỉ
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Kích thước (L x W) xấp xỉ 565 x 450 mm
Trọng tải cân 150kg 
Độ phân giải 10 g

CHÌA KHÓA VAN ĐA NĂNG (SỐ 100 130)
DỮ LIỆU 
Chìa khóa van năng để mở tất cả các loại bình
chữa cháy.

CÔNG CỤ MỞ VAN BÌNH CHỮA CHÁY
DỮ LIỆU 
 Công cụ truyền động (# 100 172)
Công cụ mở và khóa  bình chữa cháy bột 
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Tính năng sản phẩm
Bên trong: phủ lóp nhựa tổng hợp chất lượng cao EP
DM
Bên ngoài: Vải polyester tổng hợp 100%
Màu sắc: trắng tự nhiên, dệt liên kết sợi dọc và sợi ng
ang nhiều lần 3 Fach
Trọng lượng rất nhẹ và linh hoạt
Chăm sóc và bảo trì đơn giãn và dể dàng
Khả năng chống mài mòn rất cao
Chịu được nhiệt độ từ -40 ° C đến + 100 ° C
Độ ma sát thấp do lớp phủ cao su trơn bên trong 
Thích hợp cho môi trường nước biển, nước nóng và n
ước  hổn hợp hóa chất
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G V - 2 5 5 3 3  L Ă N G  P H U N  M A G I K A D O R  5 0 0

Lang phun Magikador tương ứng với tiêu chuẩn ống phản
lực DIN EN 15182-1. 
Điều chỉnh tốc độ dòng chảy bằng vòng quay 150 300
500.
Hiệu quả dập tắt tuyệt vời ngay cả trong toàn bộ phạm vi
điều chỉnh  từ 0 ° đến 120 °.  phun hình nón hay mô hình
sương mù rộng lớn để bảo vệ cá nhân tối ưu trong cự ly
chữa cháy
Thích hợp trong hoàn cảnh chửa cháy rừng
Mô tả sản phẩm:
lưu lượng điều chỉnh150/300/500 lít 
Đảm bảo lượng nước phun lít ở 6-7 bar.
Cấu tạo hợp kim nhôm anodized cứng. 
Cân nặng: 2,7 kg
Kích thước: 335 x 266 x 126 mm

G V - K W 5 0 0  L Ă N G  P H U N  K W - 5 0 0 - G 2 A

Lang phun KW-500 được Điều chỉnh tốc độ dòng chảy
bằng vòng quay.
Hiệu quả dập tắt tuyệt vời ngay cả trong toàn bộ phạm vi
điều chỉnh  từ 0 ° đến 120 °.  phun hình nón hay mô hình
sương mù rộng lớn để bảo vệ cá nhân tối ưu trong cự ly
chữa cháy
Mô tả sản phẩm:
lưu lượng điều chỉnh 100/250/350/500 lít/min 
Đảm bảo lượng nước phun lít ở 6-7 bar.
Cấu tạo hợp kim nhôm anodized cứng. 
Cân nặng: 2,10 kg
Kích thước: 312x 266 x 126 mm

G V - 2 8 6 4 9  L Ă N G  P H U N  T U R B O K A D O R  5 0 0  D O

Lang phun Turbokador được Điều chỉnh tốc độ dòng chảy
bằng vòng quay.
Hiệu quả dập tắt tuyệt vời ngay cả trong toàn bộ phạm vi
điều chỉnh  từ 0 ° đến 120 °.  phun hình nón hay mô hình
sương mù rộng lớn để bảo vệ cá nhân tối ưu trong cự ly
chữa cháy
Mô tả sản phẩm:
lưu lượng điều chỉnh 150/250/350/500 lít 
Đảm bảo lượng nước phun lít ở 6-7 bar.
Cấu tạo hợp kim nhôm anodized cứng. 
Cân nặng: 2,5 kg
Kích thước: 312x 266 x 126 mm

G V - 2 5 5 3 3  L Ă N G  P H U N  M A G I K A D O R  5 0 0

Lang phun Magikador tương ứng với tiêu chuẩn ống phản
lực DIN EN 15182-1. 
Điều chỉnh tốc độ dòng chảy bằng vòng quay 150 300
500.
Hiệu quả dập tắt tuyệt vời ngay cả trong toàn bộ phạm vi
điều chỉnh  từ 0 ° đến 120 °.  phun hình nón hay mô hình
sương mù rộng lớn để bảo vệ cá nhân tối ưu trong cự ly
chữa cháy
Thích hợp trong hoàn cảnh chửa cháy rừng
Mô tả sản phẩm:
lưu lượng điều chỉnh150/300/500 lít 
Đảm bảo lượng nước phun lít ở 6-7 bar.
Cấu tạo hợp kim nhôm anodized cứng. 
Cân nặng: 2,7 kg
Kích thước: 335 x 266 x 126 mm



G V - 2 8 8 8 4  L A N G  P H U N  L E G E N D E

Mô tả sản phẩm:
Lang phun LEGENDE với hệ thống điều chỉnh áp
suất nhỏ gọn, cung cấp dòng chảy được lựa chọn
bởi tay cầm điều khiển được. Tốc độ dòng chảy từ
"đóng" đến "mở tối đa" được quy định bởi bốn giai
đoạn trung gian 20%, 40%, 60% và 80%.  
Dữ liệu kỹ thuật:
Chất liệu: hợp kim nhôm
Lưu lượng: 500 L / phút.
Dung lượng lít được đảm bảo ở mức 6-7 ba
Trọng lượng: 2,4 kg
Kích thước: 264 x 127 x 257 mm
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G V - 1 8 3 3 8  S Ú N G  P H U N  N Ư Ớ C  T O R N A D O M A T I C

Mô tả sản phẩm:
Súng phun nước Tornadomatic rất nhỏ nhưng lượng
nước phun rất lớn!
Tiết kiệm về không gian nhưng hiệu suất lớn. Cung cấp
khoảng cách phun rất rộng trong phạm vi làm việc 600-
1200 l / phút.
Với đôi chân ổn định và bán kính xoay an toàn,
Dữ liệu kỹ thuật:
Lưu lượng tối đa: 600-750l /  7 bar
Đầu vào phù hợp : 
Phạm vi xoay dọc: + 25 ° đến + 85 °
Phạm vi xoay ngang: - 30 ° đến + 30 °
Tốc độ dòng chảy (6 bar): 1200 l
Lối vào: Storz B / 75 
Kích thước (mm): 483x255x525
Cân nặng: 7,8 kg

G V - 2 9 6 0 1  S Ú N G  P H U N  N Ư Ớ C  F R O G G Y
T A C T I C A L

 Mô tả sản phẩm:
Súng phun nước Froggy tactical  rất nhỏ nhưng lượng
nước phun rất lớn!
Tiết kiệm về không gian nhưng hiệu suất lớn. Cung cấp
khoảng cách phun rất rộng trong phạm vi làm việc 600-
1200 -2000 l / phút.
Với đôi chân ổn định và bán kính xoay an toàn,
Dữ liệu kỹ thuật:
Lưu lượng tối đa: 600-750l /  7 bar
Đầu vào phù hợp : 
Phạm vi xoay dọc: + 25 ° đến + 85 °
Phạm vi xoay ngang: - 30 ° đến + 30 °
Tốc độ dòng chảy (6 bar): 1200 l
Lối vào: Storz B / 75 
Kích thước (mm): 483x255x525
Cân nặng: 11 kg

G V - L Ă N G  P H U N  C Á N H  Q U Ạ T

Mô tả sản phẩm:
Lăng phun cánh quạt có nhiệm vụ xây dựng các bức
màn nước lớn hoặc một bức tường nước, để bảo vệ
chống lại khí, khói và để làm mát các vật thể. Van
ổn định và không cần phải giám sát trong quá trình
hoạt động.



BÌNH CHỮA CHÁY ABC 12 KG
 Hiệu quả dập tắt 43A 233B C
Trọng lượng chất chữa cháy 12 kg
Chất làm việc N2
Thời gian hoạt động 15 giây
Áp suất thử xi lanh 27 bar
Áp suất hoạt động 15 bar
Nhiệt độ hoạt động -30 oC / +60 oC
Tổng trọng lượng 19 kg
Cháy dưới điện áp 245000 V
Tổng chiều cao 655 mm
Đường kính xi lanh 200 mm

BÌNH CHỮA CHÁY REINOLMAX
3A 13B 5F E
Tên mẫu: ReinoldMax 500ml
Trọng lượng (net): 750 g
Trọng lượng (tổng): 650 g
Nhiệt độ: 0° C+ 50 ° C / -20 ° C+50°C
Lửa: 3A 13B 5F E
Thời gian hoạt động: 19s
Lưu lượng: 3-4 m
Kích thước (B x H) 66 x 218 mm
Phương tiện dập tắt: bọt dập tắt ABEF
Áp lực: nitơ
Áp suất bình: 20ºC t: 1.0 MPa
Chất liệu: Nhôm, hình xi-
lanh, bên trong là lớp phủ chống ăn mòn
, bên ngoài được phủ lót sơn

BÌNH CHỮA CHÁY REINOLMAX
3A 13B 5F E
Tên mẫu: ReinoldMax 500ml
Trọng lượng (net): 500 g
Trọng lượng (tổng): 650 g
Nhiệt độ: 0° C+ 50 °C /-20 ° C + 50 ° C
Lửa: 3A 13B 5F E
Thời gian hoạt động: 19s
Lưu lượng: 3-4 m
Kích thước (B x H) 66 x 218 mm
Phương tiện dập tắt: bọt dập tắt ABEF
Áp lực: nitơ
Áp suất bình: 20ºC t: 1.0 MPa
Chất liệu: Nhôm, hình xi-
lanh, bên trong là lớp phủ chống ăn mòn, bên 
ngoài được phủ lót sơn.

BÌNH CHỮA CHÁY ABC 1 KG
Hiệu quả dập tắt 5A 21B C
Trọng lượng chất chữa cháy 1 kg
Chất làm việc 16g CO2
Thời gian hoạt động 6 giây
Áp suất thử xi lanh 27 bar
Áp suất hoạt động 15 bar
Nhiệt độ hoạt động -30 oC / +60 oC
Tổng trọng lượng ~ 1,85 kg
Cháy dưới điện áp 1000V
Tổng chiều cao 288 mm
Đường kính xi lanh 90 mm
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BÌNH CHỮA CHÁY ABC 6 KG
Hiệu quả dập tắt 55A 233B C
Trọng lượng chất chữa cháy 6 kg
Chất làm việc N2
Thời gian hoạt động 15 giây
Áp suất thử xi lanh 27 bar
Áp suất hoạt động 15 bar
Nhiệt độ hoạt động -30 oC / +60 oC
Tổng trọng lượng 9,3 kg
Cháy dưới điện áp 1000 V
Tổng chiều cao 495 mm
Đường kính xi lanh 160 mm

BÌNH CHỮA CHÁY CO2 5 KG
Hiệu quả chữa cháy 89B
Trọng lượng chất chữa cháy 5 kg
Thời gian hoạt động 9 giây
Áp suất thử xi lanh 320 bar
Nhiệt độ hoạt động -30 oC / +60 oC
Tổng trọng lượng 14 kg
Tổng chiều cao 685 mm
Đường kính xi lanh 136 mm
Bình chữa cháy GS-5x B / MP / E cho
phép dập tắt các thiết bị điện dưới điện áp
lên tới 245000 V, Cũng thích hợp cho Lớp
lửa C.
Bình phủ lớp tĩnh mạch Polyester, trang bi
phù hợp cho tàu biển  (Chống tia cực tím)
được bảo đảm qua E20.



BÌNH CHỮA CHÁY FOAM 6  L
Hiệu quả dập tắt 21A 183B
Trọng lượng của chất chữa cháy 6 l
Chất làm việc N2
Thời gian hoạt động 15 giây
Áp suất thử xi lanh 27 bar
Áp suất hoạt động 15 bar
Nhiệt độ hoạt động +5 oC / +60 oC
Tổng trọng lượng ~ 9,7 kg
Cháy dưới điện áp 1000V
Tổng chiều cao 535 mm
Đường kính xi lanh 160 mm

BÌNH CHỮA CHÁY FOAM  9 L
 Hiệu quả dập tắt 27A 233B
Trọng lượng của chất chữa cháy 9 l
Chất làm việc N2
Thời gian hoạt động 15 giây
Áp suất thử xi lanh 27 bar
Áp suất hoạt động 15 bar
Nhiệt độ hoạt động +5 oC / +60 oC
Tổng trọng lượng 14 kg
Cháy dưới điện áp 1000 V
Tổng chiều cao 588 mm
Đường kính xi lanh 185 mm

BÌNH CHỮA CHÁY CO2 KG
Hiệu quả chữa cháy 34B
Trọng lượng chất chữa cháy 2 kg
Thời gian hoạt động 6 giây
Áp suất thử xi lanh 320 bar
Nhiệt độ hoạt động -20 oC / +60 oC
Tổng trọng lượng 7 kg
Cháy dưới điện áp 1000 V
Tổng chiều cao 543 mm
Đường kính xi lanh 105 mm
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BÌNH CHỮA CHÁY  CO2 XE  30 KG
Hiệu quả dập tắt 114B
Trọng lượng của chất chữa cháy 30 kg
CO2, Vòi EPDM áp suất cao WP
155Bar với tay cầm bằng gỗ, dai 5 m
hay 7 m theo yêu cầu.
Thời gian hoạt động (tối thiểu) 27 giây
Áp suất thử xi lanh 320 bar
Nhiệt độ hoạt động -20 oC / +60 oC
Tổng khối lượng: 98kg (tối đa)
Tổng chiều cao 1260 mm
Đường kính bình (b): 910 mm
Bình chữa cháy Xe 30 kg CO2 cho
phép dập tắt các thiết bị điện dưới điện
áp lên tới 245000 V, Cũng thích hợp
cho Lớp lửa C.
Bình phủ lớp tĩnh mạch Polyester,
trang bi phù hợp cho tàu biển (Chống
tia cực tím) được bảo đảm qua E20.

BÌNH FOAM CHỮA CHÁY   PRIMA

Bình chửa cháy bọt Prima phù hợp
lý tưởng cho các ngành công nghệ
sản xuất hay sửa chửa xe hơi, cửa
hàng chất lỏng dễ cháy, nhiên liệu,
tàu thuyền, nhà máy sản xuất sơn,
cửa hàng sơn / dung môi hoặc bất
kỳ trong môi trừơng có hosereels
như Khách sạn, Bệnh viện, Cơ sở
sản xuất, v.v.



 

GER-VINA
VIETNAM BRANDSCHUTZ EXPORT

www.ger-vina.com . E-Mail: info@ger-vina.com 
 

 

HỆ THỐNG MÁY BƠM CHỮA CHÁY SPRINKLER PUMPE

 Máy bơm nước  loại U và LT WINTER
Máy bơm U cho nhà ở cao ốc, Máy bơm LT cho kho tàng, nhà máy .
Hiệu suất :
Lưu lượng Q: lên tới 648 m3 /h. Áp lực phun cao H: lên đến 142 m
Nhiệt độ trung bình T: Max. +40 ° C. Áp suất hoạt động P: Tối đa 16 bar
Lĩnh vực ứng dụng:
• Hệ thống phun nước Sprinkler 
• Hệ thống chữa cháy
Phương tiện tài trợ: Nước tinh khiết (sạch ).
• Mặt bích dựa trên ISO 7005
• Theo hướng dẫn về các hệ thống chữa cháy nước VDS 2100, 5/88
• Bền và mạnh mẽ, do đó chi phí thấp trong việc sửa chữa và bảo trì 
Vật liệu:
Các vật liệu tiêu chuẩn cho vỏ máy bơm và bánh công tác là màu xám- 
Guss hoặc đồng. Tuy nhiên, các vật liệu có thể thay đối theo yêu cầu
Động cơ ba pha hoặc động cơ diesel tiêu chuẩn DIN DIN.
Các thiết kế đặc biệt khác nhau có sẵn.
Hướng dẫn: • VDS • EN 12845 • NFPA-20 • FM

HỆ THỐNG BƠM TĂNG ÁP LỰC PHUN NƯỚC

Hệ thống tăng cường áp lực phun nước chữa cháy (DEA) là hệ thống hoàn toàn tự động tăng áp
lực, nhỏ gọn để cung cấp hệ thống nước dập tắt.
Mô tả:
Tăng áp lực dập lửa (DEA) được kết nối với máy bơm chữa cháy hoặc 
Kết nối trực tiếp với vòi chữa cháy 
Hệ thống hoàn toàn tự động tăng áp lực phun nước chữa cháy 
Hiệu suất 
Lưu lương Q: tối đa 84 m³/h. Ap lực phun cao H: lên đến 200 m 
Nhiệt độ phương tiện: tối đa +40 C °. Áp lực hoạt động: tối đa 25 bar
Lĩnh vực ứng dụng:
• Hệ thống vòi tường • Hệ thống tăng cường lực phun  • Cung cấp nước uống
Phương tiện tài trợ: Nước tinh khiết ( nước sạch)
 



MÁY BƠM  NỔI  NIAGARA MINI
 Ứng dụng
Bơm nổi thường được sử dụng cho các trường hợp khẩ
n cấp. Được đánh giá cao bởi sự ứng dụng nhanh, tiện, 
năng suất và hiệu qủa trong moi tình huống, ngoài tính 
năng chữa cháy Bơm nổi rất cần thiết trong nông  
 trường  xây dựng và cực kì hửu ích ở thời tiết Việt Nam
Dữ liệu kỹ thuật
Hiệu suất tối đa 750 dm3/min. Công suất định mức 2 bar
, 200 dm3/min. Tầm phun độ xa: den 30 m.Tầm phun độ
 cao: den 30 m. khớp nối: lien he. Hoạt động với mực 
nước tối đa 30 mm. Engine động cơ Honda GXV 160.
 Công suất (3600 vòng / phút) 5,5 kw. Tiêu thụ nhiên liệu
 Xang 1,3 l/h. Dung tích bình 1,0 l. Thời gian hoạt động 1
 gio. Trọng lượng 27 kg. Kích thước 770 x 385 x 630 m
m

MÁY BƠM  NỔI  NIAGARA  2 PLUS
  Ứng dụng
Bơm nổi thường được sử dụng cho các trường hợp khẩn
cấp. Được đánh giá cao bởi sự ứng dụng nhanh, tiện, 
năng suất và hiệu qủa trong moi tình huống, ngoài tính 
năng chữa cháy Bơm nổi rất cần thiết trong nông trường 
xây dựng và cực kì hửu ích ở thời tiết Việt Nam
Dữ liệu kỹ thuật
Hiệu suất tối đa 1200 dm3/min. Công suất định mức 2 bar
, 454 dm3/min. Tầm phun độ xa: den 30 m.Tầm phun độ 
cao: den 30 m.khớp nối: lien he. Hoạt động với mực nước
tối đa 15mm. Engine động cơ Honda GXV 160. Công suấ
t (3600 vòng / phút) 3,2 kw. Tiêu thụ nhiên liệu Xang 1,28 
l/h. Dung tíchbình 1,8 l, 5,3 l. Thời gian hoạt động 1,4 gio.
Trọng lượng 29 kg. Kích thước 780 x 630 x 420 mm
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MÁY  BƠM NỔI  NIAGARA  PLUS
  Ứng dụng
Khả năng ứng dụng trong tất cả các phương tiện cứu hộ 
và chữa cháy của Lữ đoàn Quốc gia và Tự nguyện.
Trọng lượng thấp và kích thước nhỏ cho phép vận chuyể
n dể dàng ngay cả ở địa hình khó khăn.
Hoạt động trong môi trường nước với mức độ ô nhiễm 
đáng kể, khiến cho việc bơm nước ra khỏi các hầm chứa 
nước và các vật dụng khác dễ dàng hơn
Ứng dụng động cơ bốn thì - không cần chuẩn bị hỗn hợp 
xăng-dầu
 Dữ liệu kỹ thuật
Hiệu suất tối đa 1200 dm3/min. Công suất định mức 2 ba
r, 400 dm3/min. Tầm phun xa: den 30 m.Tầm phun
cao: den 30 m. khớp nối: lien he. Hoạt động với mực nướ
c tối đa 30 mm. Engine động cơ Honda GXV 160. Công s
uất (3600 vòng / phút) 3,2 kw. Tiêu thụ nhiên liệu Xang 1,
3 l/h.   
Dung tích bình 1,3 l. Thời gian hoạt động 1 gio. Trọng lượ
ng 27 kg. Kích thước 770 x 385 x 630 mm

MÁY BƠM  NỔI  NIAGARA  2 
  Ứng dụng
Bơm nổi thường được sử dụng cho các trường hợp khẩnc
ấp. Được đánh giá cao bởi sự ứng dụng nhanh, tiện, năng
 suất và hiệu qủa trong moi tình huống, ngoài tính năng ch
ữa cháy Bơm nổi rất cần thiết trong nông trường xây 
dựng và cực kì hửu ích ở thời tiết Việt Nam
Dữ liệu kỹ thuật
Hiệu suất tối đa880dm3/min. Công suất định mức 
2bar, 400dm3/min. Tầm phun xa: den 30 m.Tầm phun
cao: den 30 m.khớp nối: lien he. Hoạt động với mực nước
tối đa 15mm. Engine động cơ Honda GXV 160. Công suất 
(3600 vòng / phút) 3,2 kw. Tiêu thụ nhiên liệu Xang 1,30
l/h. Dung tíchbình 1,8 l, 5,3 l. Thời gian hoạt động 1,4 gio.
Trọng lượng 27 kg. Kích thước 770 x 625 x 385 mm
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Bơm chữa cháy  1.1.3A  FIRE
PUMPS ... THE WORLD’S BEST 
Tính năng dể di động cho tất cả các mô hình trên
hiện trường. Hiệu suất cao và phù hợp nhiều công
việc khác nhau.

info@ger-vina.com
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 Chưa có Thuế và phí vận chuyển về Vietnam
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Xe phun nước áp lực cao
 Xe phun nước áp suất cao mới được thiết kế
dành riêng cho các ứng dụng rửa xe tải, tàu 
 thuyền đánh cá và hậu qủa sau sự cố cháy. 
 Xe phun nước áp suất cao được phát triển
mạnh mẽ trong ngành công nghiệp bơm Úc.
 Phù hợp cho cong ty van chuyen xe tải , Tàu
thuyền, các khu chợ và dịch vụ làm sạch công
trình.
Xe đẩy công suất từ 3000 PSI (210 bar) đến
4000 PSI (275 bar)
lưu lượng phun 21 lpm ở áp suất 2.600 psi. 

 

Máy phun nước áp lực cao
Chủng loại:  Scud AB40.
S / Code:  ABSS40-GT / GX390
Áp suất bơm:  4.000 PSI (275 bar) EWP với
Turbo:  6.485 PSI
Lưu lượng:  13 LPM.Mã lực 13HP.Tốc độ
bơm:  3200 vòng / phút
Mô hình bơm : TMG4035. Kích thước Vòi
phun:  030.
Phụ kiện - Vòi : 10M R2 Dây bện
Vòi phun loại : 2 x cắt laser
Trọng lượng:   75 kg
Kich thuoc đóng hộp:  Lxwxh 1100 x 800 x
900 mm

info@ger-vina.com
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 Chưa có Thuế và phí vận chuyển về Vietnam

 Chưa có Thuế và phí vận chuyển về Vietnam



 

Máy nén khí BAVARIA FUN2
Nhỏ gọn, mạnh mẽ, bền và linh hoạt. Một trong những dòng máy nén được bán nhiều
nhất thế giới. Bởi vì nó có một mức giá tuyệt vời nhưng hiệu suất nén khí áp suất cao và
có thể vận chuyển dể dàng. Ứng dụng trong nghề nghiệp cứu hỏa, cứu hộ và sở thích
như sử dụng trên du thuyền, trường bơi lặn hay thể thao bắn súng. 
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GV-4863-8N
Van bướm được phân loại là
van bảo vệ phòng cháy, được
phê duyệt bởi UL, FM và VDS
, ở áp suất làm việc nước 300

psi.( 20,7 bar)   
 

 

GV-3510
Van bướm được phân loại là
van bảo vệ phòng cháy, được
phê duyệt bởi UL, FM và VDS

, ở áp suất làm việc 
250 PSI/17 2 Bar Non-Shock

Cold Wate  
 

 

GV-4863-4N/8N
Van bướm được phân loại là
van bảo vệ phòng cháy, được
phê duyệt bởi UL, FM và VDS

, ở áp suất làm việc 
300 psi.( 20,7 bar) Non-Shock

Cold Wate  
 

 

GV-4865-4N/8N
Van bướm được phân loại là
van bảo vệ phòng cháy, được
phê duyệt bởi UL, FM và VDS

, ở áp suất làm việc 
300 psi.( 20,7 bar) Non-Shock

Cold Wate  
 

 

GV-4865-C-8N
Van bướm được phân loại là
van bảo vệ phòng cháy, được
phê duyệt bởi UL, FM và VDS
, ở áp suất làm việc nước 300

psi.( 20,7 bar)
     

 

 

 GV-607-RWS
Van cổng sắt cung cấp dòng
chảy đầy đủ với giảm áp suất

tối thiểu. Van có mặt bích được
thiết kế để điều khiển chính
trong hệ thống phun nước
chửa cháy tự động.. 300

PSI/20 6 Bar  
 

 

GV-609-RWS  
Van cổng sắt cung cấp dòng
chảy đầy đủ với giảm áp suất

tối thiểu. Van có mặt bích được
thiết kế để điều khiển chính
trong hệ thống phun nước
chửa cháy tự động.. 300

PSI/20 6 Bar  
 

 

  GV-2AW
Van Trụ gắn trên tường, thiết kế để

điều khiển chính trong hệ thống
phun nước chửa cháy tự động.. 

300 PSI/20 6 Bar  
 

 

  GV-T302
Van góc được sử dụng ở nhiều
nơi cho hệ thống phòng cháy

chữa cháy. là điểm kết nối cho
các nhân viên cứu hỏa khai

thác  nguồn cung cấp nước   
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