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PŘEDMLUVA 
 

• pro správnou a bezpečnou obsluhu a užívání je nutno se v první řadě důsledně obeznámit s tímto 
návodem k obsluze, a to v celém jeho rozsahu. Upozorňujeme na to, že THT, s.r.o., nepřebírá záruku 
za škody a poruchy provozu, které vzniknou z neznalosti tohoto návodu. 

• THT, s.r.o., si vyhrazuje právo změny vyobrazení, popisů a konstrukčního provedení, které je zde 
uvedeno, v souladu s firemní strategií neustálého zdokonalování výrobků.  

• v případě pochybností o správném výkladu pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze 
kontaktujte, prosím, oddělení prodeje a marketingu THT, s.r.o. 

 
 
 

� THT Polička, s. r. o. 
           Oddělení prodeje a marketingu 
           Starohradská 316 
           572 01 POLIČKA 
           Česká republika 

�   +420 461 755 111 – spojovatelka 
        +420 461 755 227, 755 236 
e-mail: tht@tht.cz 
www: www.tht.cz 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

STANOVENÉ POUŽITÍ 
 
POZOR!  
Tyto informace pro uživatele slouží k seznámení s vozidlem a jeho možnosti použití. Neodborný  
zásah může vést k ohrožení života. Dále může dojít k poškození vozidla a jiným věcným škodám. 
 
• Cisternovou automobilovou stříkačku lze provozovat pouze podle tohoto návodu. 
• Cisternovou automobilovou stříkačku lze používat pouze v těch případech, pro které je určen. 
• Udržujte cisternovou automobilovou stříkačku a požární příslušenství stále v bezvadném stavu. 

Neuvádějte jej do provozu, jestliže se objeví bezpečnostně-technické závady. 
• Kontrolujte pravidelně připravenost k zásahu, funkci a bezpečnost automobilu i požárního příslušenství. 

Běžné opravy a seřizovací práce přenechejte výrobci. 
• Zajistěte, aby s požárním příslušenstvím pracoval vyškolený personál. 
• Požární příslušenství používejte pouze v těch případech, pro které je určeno. Po každém použití jej řádně 

zkontrolujte. 
• Při práci s požárním příslušenstvím používejte ochranný oděv a vybavení. 
• Požární příslušenství uložte a zajistěte v dopravní poloze vhodným způsobem tak, aby při jízdě zůstalo 

na svém místě a aby byla dodržena co nejnižší hranice vnitřního hluku. 
• Úložné schrány musí být při jízdě uzavřeny. 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Výrobce cisternové automobilové stříkačky může zaručit bezpečnost, spolehlivost a výkon pouze  
za stanoveným účelem použití automobilu. 
 
Výrobce zásadně neručí za samovolné změny, přestavby, nesprávné použití a z toho vzniklé škody. 

ŠKOLENÍ A KVALIFIKACE 
 
POZOR! 
Neodborná obsluha a údržba může vést k těžkým úrazům! 
 
• Bezpečný zásah je možný pouze v případě, když obsluhu a údržbu provádí vyškolená obsluha. 
• Nechte provádět obsluhu a údržbu pouze personálem, který byl poučen a zaškolen. 
• I při zásahu dbejte na to, že cisternovou automobilovou stříkačku nesmí obsluhovat neoprávněná osoba. 
• Postup obsluhy zautomatizujete a prohloubíte stálým opakováním. Jednotlivé instruktáže nestačí. 

Bezpečný zásah zaručí častá cvičení a školení. 

RESPEKTOVÁNÍ INFORMACÍ 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Bezpečný zásah je možný pouze v případě, když jsou respektovány všechny informace nutné pro 
bezpečný provoz: návody, označení, varovné štítky a ostatní předpisy. 
 
• Před provozem si důkladně přečtěte tento návod. 
• Přečtěte si návody k obsluze požárního příslušenství. 
• Všechny návody k obsluze vozte vždy sebou. 
• Přečtěte si všechny zvýrazněné rámečky v návodu k obsluze a řiďte se jimi. 

CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ ST ŘÍKAČKA 
 
Při startování pomocí vnějšího zdroje nesmíte použít síťový zdroj o vyšším napětí než 30V ss, 
jinak dojde k poškození elektronických řídících jednotek! 
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• Před zapnutím pomocného pohonu musí být ve vzduchovém okruhu minimální pracovní tlak (600 kPa)! 
• Zkontrolujte, zda je vozidlo zajištěno proti samovolnému pohybu (musí být zatažena parkovací /ruční/ 

brzda)! 
• Při obsluze cisternové automobilové stříkačky z místa čerpacího zařízení musí být automobil zabezpečen 

proti samovolnému pohybu (parkovací /ruční/ brzdou, zakládací klíny,…). 
• Zařazení zpětného převodového stupně je zvukově signalizováno. Je zakázáno stát při couvání mezi 

vozidlem a překážkou! 
• Je zakázáno nastupovat (vystupovat) během pohybu automobilu! 
• Je zakázáno otevírat dveře během pohybu automobilu! 
• Je zakázáno nechávat motor v chodu v uzavřené místnosti bez dostatečného větrání! 
• Při chodu motoru nenechávejte otevřené dveře nebo stažená okna kabiny řidiče! 
• Před stříkáním z lafetové proudnice, zkontrolujte, zda jsou všechny osoby (hasiči i civilisté) mimo dráhu 

proudu hasiva! 
• Při stříkání s lafetovou proudnicí nemiřte proud vody na vedení vysokého napětí, hrozí úraz elektrickým 

proudem! 
 
POZOR! 
Při jízdě s vozidlem mějte plně naplněné nebo úplně vypuštěné nádrže na hasivo (voda, pěnidlo). 
Při jízdě s poloprázdnými nádržemi se zvyšuje riziko nehody. Pokud  
budete muset jet s poloprázdnými nádržemi, tak omezte maximální rychlost na 50 km.h-1. 
 

HORNÍ PLOŠINA 
• Při pohybu na horní plošině dbejte zvýšené opatrnosti! 
• Výstup na horní plošinu provádějte pouze, stojí-li vozidlo na rovině a je-li zabezpečeno proti 

samovolnému pohybu! 
• Při nastupování (vystupování) do kabiny řidiče nebo při výstupu na horní plošinu při zhoršených 

klimatických podmínkách (déšť, sníh, bahno…) dbejte zvýšené opatrnosti.  
• Na horní plošině jsou umístěna dvě kotevní místa pro zajištění bezpečnosti osob pohybujících se na 

horní plošině. Osoba pohybující se na horní plošině (např. obsluha lafetové proudnice, pracovníci 
servisu) se musí ke kotevnímu místu upoutat. 

 
POZOR! 
Na horní plošině se mohou současně zdržovat maximálně dvě osoby! 
Je zakázáno zdržovat se na horní plošině při pohybu automobilu! 
 

POKYNY K ZAJIŠT ĚNÍ EKOLOGIE 
 

Nakládání s odpady s výjimkou speciálních případů stanovených zákonem, např. odpadních vod, 
drahých kovů, radioaktivního odpadu atd. upravuje v České republice příslušný zákon o odpadech a změně 
některých dalších zákonů v platném znění. 

Mimo Českou republiku je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem 
stanoveným právní normou a ostatními právními předpisy na ochranu životního prostředí platnými pro 
příslušnou lokalitu. 

Odpad je, ve smyslu uvedeného zákona, každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze k tomuto zákonu. Odpad 
uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad 
vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze k tomuto zákonu, je potom 
nebezpečným odpadem. 

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, 
omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, 
případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu 
s citovaným zákonem a zvláštními předpisy. 
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Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší 
ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. 

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným výše citovaným 
zákonem a ostatními právními předpisy na ochranu životního prostředí. 

AUTOVRAKY 
Autovrakem se rozumí každé úplné nebo neúplné vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních 

komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem podle citovaného zákona. 
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli 

zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků. 

PNEUMATIKY 
Pneumatikou se zde rozumí každé mechanické zařízení zhotovené z pryže, chemických látek, tkaniny a 

oceli nebo jiných materiálů, které po montáži na kole vozidla zajišťuje trakci a obsahuje plyn, který nese 
zatížení. 

Každý, kdo se zbavuje pneumatiky, je povinen pneumatiku předat pouze osobám, které jsou 
provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu pneumatik. 

AKUMULÁTORY 
Akumulátorem se zde rozumí zdroj elektrické energie generované přímou přeměnou energie chemické. 
Každý, kdo se zbavuje akumulátoru, je povinen akumulátor předat pouze osobám, které jsou 

provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu akumulátorů. 

NAFTA 
Naftou se rozumí destilát získaný rafinací ropy nebo získaný destilací organogenních břidlic a je určena 

pro pohon vznětových motorů. 
Každý, kdo se zbavuje nafty, je povinen naftu předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení 

k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu nafty. 

FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
Filtračním zařízením se rozumí takové zařízení, které zpravidla obsahuje výměnnou část (filtrační 

vložku) určenou k odstranění pevných částí z kapalin a plynů. 
Každý, kdo se zbavuje filtračního zařízení nebo filtrační vložky, je povinen filtrační zařízení nebo 

filtrační vložku předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkupu filtračního zařízení nebo filtrační vložky. 

POUŽITÉ OLEJE 
Použitým olejem se rozumí jakýkoliv minerální nebo syntetický mazací nebo průmyslový olej, který se 

stal nevhodný pro použití, pro které byl původně určen, zejména olej ze spalovacích motorů, převodový olej, 
hydraulický olej a rovněž minerální nebo syntetický mazací olej. 

Každý, kdo se zbavuje použitých olejů, je povinen použitý olej předat pouze osobám, které jsou 
provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu použitých olejů. 

POUŽITÉ PROVOZNÍ KAPALINY 
Použitou provozní kapalinou se zde rozumí jakákoliv tekutina přírodního nebo syntetického původu, 

případně jejich kombinace, která se stala nevhodná pro použití, pro které byla původně zamýšlena. Zejména 
se jedná o brzdovou kapalinu, nemrznoucí kapalinu, kapaliny s antikorozními přísadami a případně jiné. 

Každý, kdo se zbavuje použitých provozních kapalin, je povinen použité provozní kapaliny předat pouze 
osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu použitých 
provozních kapalin. 

POUŽITÉ TUKY 
Použitým tukem se zde rozumí jakýkoliv minerální nebo syntetický mazací, těsnicí nebo konzervační 

tuk, který se stal nevhodný pro použití, pro které byl původně zamýšlen. 
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Každý, kdo se zbavuje tuku, je povinen tuk předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení 
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu tuků. 

ČISTICÍ TKANINY 
Čisticí tkaninou se rozumí jakýkoliv přírodní nebo syntetický textil, případně jejich kombinace, která se 

stala nevhodnou pro použití, pro které byla původně zamýšlena. 
Každý, kdo se zbavuje čisticí tkaniny, je povinen čisticí tkaninu předat pouze osobám, které jsou 

provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu čisticí tkaniny. 

SHROMAŽĎOVACÍ PROSTŘEDKY ODPADŮ 
Před dalším nakládáním s odpady lze v místě jejich vzniku odpady krátkodobě shromažďovat do 

shromažďovacích prostředků. Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit zejména 
speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují technické požadavky kladené na 
shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů příslušnou vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady 
v platném znění. 

Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické požadavky: 
a) odlišení shromažďovacích prostředků odpadů od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, 

nebo používaných pro jiné druhy odpadů, 
b) zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny 

pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady interní, 
c) odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny, 
d) v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky 

zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží. 
 

UPOZORNĚNÍ! 
Při likvidaci vozidla nebo podvozku je nutné postupovat podle platného zákona, včetně  
s ním souvisejících vyhlášek a nařízení. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů A NÁPISŮ NA VOZIDLE 

SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODU K OBSLUZE 
 

� Tento symbol upozorňuje na důkladné pročtení nejen tohoto návodu
 k obsluze, ale i návodů a příruček s ním souvisejících. 

 
POZOR!  

Tento výstražný symbol s nápisem POZOR! upozorňuje na nebezpečí 
možného zranění pracovníka obsluhy nebo jiných osob. 

 
UPOZORNĚNÍ!  

Tento výstražný symbol s nápisem UPOZORNĚNÍ! upozorňuje na 
důležitá všeobecná upozornění, upozornění na ochranu životního 
prostředí, rizika nehod a úrazů, technické škody. 

 

ČERPACÍ A PŘIMĚŠOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA VOZIDLE 
 
  

výtlaky 
 

 

 
přípojka pro plnění nádrže hydrantem 

 

 
 

ovládání klapky sání vody z nádrže  

 

 
 

ovládání kohoutu proplachu a kohoutu tlakové vody přiměšovače 

 

 
 

ovládání odvodňovacích kohoutů 

  
ovládání kohoutů sání pěnidla z volného zdroje a sání pěnidla z nádrže  

 
 

  
přípojka pro sání pěnidla z volného zdroje 

 
  

označení umístění odvodňovacího kohoutu vodní nádrže 
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ELEKTRICKÁ ZA ŘÍZENÍ NA VOZIDLE 
 

 

 
 

ovládání odpojovače akumulátorových baterií 

 

 
označení umístění odpojovače lanového navijáku 

  
označení zásuvky pro konzervační dobíjení akumulátorových baterií 

  
označení umístění zásuvky pro pomocný start (připojení vnějšího 

zdroje o napětí 24 V), slouží také jako zásuvka pro připojení 
lanového navijáku 

  
označení ovládání vypínače pro osvětlení horní plošiny a žebříku 

 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Nikdy neodstraňujte z vozidla použité nálepky se symboly a nápisy! Poškozené nálepky je třeba 
vyměnit! 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
THT   Továrna hasicí techniky 
CAS   Cisternová automobilová stříkačka 
ČSN   Česká státní norma 
ISO   Mezinárodní organizace pro normalizaci 
ON   Zapnuto 
OFF   Vypnuto 
KPn   Kohout sání pěnidla z nádrže 
KP   Kohout sání pěnidla z volného zdroje 
P   Přiměšovač 
KT   Kohout tlakové vody přiměšovače 
KPr   Kohout proplachu 
RKp   Regulační klapka přiměšování 
KS   Klapka sání vody z nádrže 
VvV   Vřetenový ventil výtlaku 
KN   Kohout plnění nádrže na vodu 
KVv   Kohout výtlaku vysokotlaku 
KL   Kohout lafety 
KAL   Kohout asanační lišty 
KH   Kohout hydrantu 
KO   Kohout odvodňovací 
NT   Nízkotlak 
VT   Vysokotlak 
LED   Světlo vyzařující dioda (Light Emited Diode) 
LCD   Displej s kapalnými krystaly (Liquid Crystal Display) 
SCR   Selektivní katalytická redukce 
UDS   Dávkovací jednotka AdBlue 
AUT   Automaticky 
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1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 

1.1 VŠEOBECNÝ POPIS 
 

CAS 30 – T815-7 4x4.1 se svojí koncepcí řadí mezi cisterny pro zásah vodou nebo pěnou. Je to 
speciální vozidlo určené pro provoz na pozemních komunikacích, lesních cestách a v terénu. 

Automobil je postaven na dvounápravovém podvozku a je vybaven odstředivým čerpadlem THT PKA 
3000, vodní nádrží o objemu 4 300 l a nádrží na pěnidlo o objemu 300 l. Vozidlo je určeno pro přepravu 
čtyřčlenné posádky. 

1.1.1 IDENTIFIKACE VOZIDLA 
Podvozek 
 
Výrobní štítek podvozku je umístěn na pravé boční stěně panelu přístrojové desky po otevření pravých 

předních dveří kabiny. 
 

 

 

obrázek č. 1 výrobní štítek podvozku (ilustrační foto) 

 

 

 

 

 

� Podrobný popis identifikace podvozku naleznete v návodu k obsluze podvozku (viz kapitola 
Identifikace vozidla – návod výrobce podvozku TATRA). 

 
Nástavba 
 
Výrobní štítek nástavby se nachází na přední stěně nástavby na pravé straně ve směru jízdy (nutno 

otevřít kryt na pravém boku vozidla). Na výrobním štítku jsou uvedeny následující údaje: 
- číslo typového schválení 
- typ 
- celková hmotnost 
- hmotnost na nápravy 
- výrobní číslo 
- dopravní tlak čerpadla (kPa)  
- rok výroby  

 

 

obrázek č. 2 výrobní štítek nástavby  

 

 

1.1.2 UMÍSTĚNÍ VOZIDLA 
Prostor umístění vozidla (dle podmínek uživatele vozidla) musí umožnit výjezd vozidla bez ohledu na 

vnější klimatické podmínky, denní či noční dobu. Prostor pro parkování vozidla doporučujeme mít vybaven 
přípojkou pro připojení na zásuvku konzervačního dobíjení akumulátorových baterií podvozku a přípojkou 
pro doplňování vzduchu do vzduchové soustavy podvozku.   
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1.2 TECHNICKÉ ÚDAJE 

1.2.1 ROZMĚRY A HMOTNOSTI VOZIDLA 
Údaje o rozměrech a hmotnosti jsou uvedeny v technickém průkazu vozidla. 

1.2.2 KAROSERIE 
kabina řidiče      jednoprostorová, sklopná, s průlezem 
počet míst k sezení     1+3 
karoserie nástavby     uzavřená 

1.2.3 ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ – ČERPADLO THT PKA 3000 L-RB 
jmenovitý průtok – nízkotlak    3 000 l.min-1 

jmenovitý manometrický tlak    1,0 MPa 
jmenovitá sací výška     3 m 
jmenovitý průtok – vysokotlak     250 l.min-1 

jmenovitý manometrický tlak – vysokotlak  4,0 MPa 

1.2.4 NÁDRŽE 
objem nádrže na vodu     4 300 l 
objem nádrže na pěnidlo    300 l 

1.2.5 PRŮTOKOVÝ NAVIJÁK  
pohon navíjení hadice     elektromotor 
hadice SEMPERFLEX DN 25    délka 60 m  
pistolová proudnice     AWG 

1.2.6 STŘEŠNÍ LAFETOVÁ PROUDNICE 
typ       STINGER 2.0, odnímatelná, otočná o 360° 
proudnice      AWG MZ 2000 
ovládání      ruční 

1.2.7 ASANAČNÍ LIŠTA  
typ       pevná se třemi tryskami 
ovládání kohoutu asanační lišty    vypínačem v kabině řidiče 

1.2.8 GENERÁTOR ELEKTRICKÉHO PROUDU 
dodává zadavatel 

1.2.10 LANOVÝ NAVIJÁK  
typ       COME-UP 
max. tažná síla      51 kN 

2 POPIS ZAŘÍZENÍ 

2.1 PODVOZEK 

Typ podvozku 
Podvozek T815-721R52/371 4x4.1 je dvounápravový rámový s nezávisle zavěšenými polonápravami, s 

připojitelným pohonem přední nápravy a stálým pohonem zadní nápravy. 
Zapínání pohonu přední nápravy se provádí elektropneumaticky současně se zapnutím uzávěrky 

mezinápravového diferenciálu.  
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Regulací tlaku vzduchu ve vlnovcových pružinách lze změnit světlou výšku vozidla v rozmezí +90/-120 
mm a to pro zvýšení průchodnosti vozidla při překonávání překážek nebo pro snížení celkové výšky vozidla 
při podjíždění překážek. Zařízení je ovládáno třípolohovým spínačem výškového nastavení vozidla, který je 
umístěný na přístrojové desce vpravo od volantu. Při zapnutí spínače se rozsvítí kontrolní svítilny A nebo B.  

 
 

obrázek č. 3 ovládání výškového nastavení vozidla 

 
 
 
 
 
 
 

Horní poloha (napouštění vaků pérování) – používá se jen pro nezbytnou dobu pro zvýšení celkové výšky 
vozidla (překonávání terénní nerovnosti, brodění). Rozsvítí se kontrolní svítilna A. Po zvýšení výšky vozidla 
je nutné spínač přepnout do střední (základní) polohy. 
 
Dolní poloha (podhušťování vaků pérování) - používá se jen pro nezbytnou dobu pro snížení celkové výšky 
vozidla. Rozsvítí se kontrolní svítilna B. Po podjetí překážky je nutné spínač přepnout do střední (základní) 
polohy. 
 
Střední poloha (základní) – používá se při běžném provozu na silnici i v terénu. Nesvítí žádná kontrolka. 
 

� Bližší popis ovládání výškového nastavení vozidla naleznete v návodu k obsluze podvozku (viz 
kapitola Výškové nastavení vozidla – návod výrobce podvozku TATRA). 

Motor 
Hnací jednotku tvoří čtyřdobý, přeplňovaný s chlazením plnicího vzduchu, vidlicový, vzduchem 

chlazený motor s přímým vstřikem paliva. 

Převodovka 
Vozidlo je vybaveno elektronickým systémem řazení převodovky NORGREN. Volba převodového 

stupně se provádí pomocí joysticku, fyzické zařazení proběhne po sešlápnutí spojky. Zařazený a předvolený 
převodový stupeň se zobrazí na displeji vedle joysticku. 

Převodovka je vybavená pomocným pohonem pro pohon vodního čerpadla. Činnost pomocného pohonu 
je možná i při jízdě vozidla do 10 km.h-1. 

 
obrázek č. 4 ovládací páka (joystick) řazení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Podrobný popis ovládání systému elektronického řazení převodových stupňů naleznete v návodu 
k obsluze podvozku (viz kapitola Jízda – návod výrobce podvozku TATRA). 
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Řízení 
 Řízení je levostranné s monoblokovým servořízením. 

Porucha a vlečení 
V předním nárazníku jsou umístěny dva pomocné závěsy, které se využívají při případném odtažení 

porouchaného vozidla. K vlečení porouchaného vozidla používejte vždy tažnou tyč, nikdy ne lano. Tažnou 
tyč zapojte na jeden z pomocných závěsů. 

Do závěsu v předním nárazníku je připojen lanový naviják s elektropohonem a jištěním proti přetížení. 
 
 
obrázek č. 5 pomocné závěsy v předním nárazníku 

 
 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ! 
Při zapojování tažné tyče používejte ochranné rukavice. 

 
 
V zadní části podvozku je namontováno tažné zařízení RINGFEDER s čepem o průměru 40 mm pro 

nebrzděný přívěs 900 kg a pro brzděný přívěs vzduchovou brzdou 10 000 kg.  
 

 

 

obrázek č. 6 tažné zařízení v zadní části podvozku  

 

 
 
 
 
 
 
 

� Podrobný popis  naleznete v návodu k obsluze podvozku . 

Kola, huštění pneumatik 
Na přední nápravě i na zadní nápravě je jednoduchá montáž. Šrouby a matice diskových kol jsou 

chráněny kryty. Náhradní kolo 14 R 20 M+S je dodáno příbalem. 
Uvnitř kabiny je na bočním panelu konzoly řazení umístěn štítek, který udává hodnoty huštění 

pneumatik v závislosti na předepsaných pneumatikách a celkové hmotnosti vozidla. 
 

 

obrázek č. 7 huštění pneumatik  

 
 
NÁPRAVA PNEUMATIKA     TLAK 
Přední  14 R 20 M+S 610 kPa 
Zadní   14 R 20 M+S 800 kPa 
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Brzdy 
Vozidlo je vybaveno čtyřmi, na sobě nezávislými systémy brzd. 
 
 

Typ brzdového 
systému 

Popis 

provozní pneumatická, dvoukruhová, působící na kola všech náprav, ovládaná nožním 
pedálem 

nouzová pružinové brzdové válce působící na kola zadní nápravy, ovládaná ručním 
brzdovým ventilem 

parkovací pružinové brzdové válce působící na kola zadní nápravy, ovládaná ručním 
brzdovým ventilem 

odlehčovací motorová, uzavírá výfukové potrubí, ovládaná páčkou pod volantem 
 

� Podrobný popis brzdového systému naleznete v návodu k obsluze podvozku. 
 

2.1.2 PŘEKONÁVÁNÍ VODNÍCH TOK Ů 
Vozidlo je uzpůsobeno k překonávání vodních toků a zaplavených komunikací s výškou hladiny včetně 

vodní vlny max. 1200 mm. Případné vniknutí vody do kabiny řidiče neohrožuje provozuschopnost vozidla.  
 

� V návodu k obsluze podvozku jsou v kapitole Překonávání vodních toků uvedeny pokyny výrobce 
podvozku, které je nutné provést před samotným průjezdem zaplaveného místa. 

 
Vzhledem k tomu, že se požární příslušenství umístěné v přední skříni nástavby nachází již ve výšce cca 

500 mm nad zemí, je nutné před průjezdem zaplaveného místa provést mimo pokynů od výrobce podvozku 
ještě následující: 

 
- vyjmout ze schrán příslušenství, které by se případným vniknutím vody do schrán mohlo 

znehodnotit nebo poškodit. Jedná se zejména o elektrocentrálu umístěnou v levé přední skříni a 
ostatní výbavu.  

- pokud je to možné, sundejte lanový naviják z vozidla. Pokud bylo nutné brodění s namontovaným 
lanovým navijákem, postupujte v údržbě po brodění dle návodu od výrobce lanového navijáku. 

 
 
 
 
 

obrázek č. 8 překonávání vodních toků 

(ilustrační fotografie) 
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2.1.3 NÁDRŽE PROVOZNÍCH HMOT 
 

Na vozidle jsou umístěny dvě nádrže provozních hmot: palivová nádrž, nádrž pro činidlo AdBlue. 
 
objem palivové nádrže:     220 l 
objem nádrže pro redukční činidlo AdBlue  60 l 
 

Palivová nádrž je na vozidle umístěna na levém boku vozidla, je opatřena uzamykatelným nalévacím 
hrdlem. Ve spodní části má výpustný šroub.  

 

 

obrázek č. 9 nalévací hrdlo palivové nádrže  

 
 
 
 
 
 
Vozidlo je vybaveno motorem řady EURO 5 s použitím technologie SCR (selektivní katalytická 

redukce). SCR je metoda dodatečné úpravy výfukových plynů, využívající redukční činidlo AdBlue, které je 
vstřikováno do výfukových plynů před tím, než projdou katalyzátorem. V katalyzátoru jsou oxidy dusíku 
přeměňovány na neškodný dusík a vodní páru. 

Pro redukční činidlo AdBlue (z chemického hlediska se jedná o vodný roztok s 32,5 hmotnostními 
procenty močoviny) je na vozidle vytvořena samostatná nádrž, umístěná na levé straně vozidla mezi kabinou 
a nástavbou. Při tankování vozidla je zapotřebí doplnit do zvláštní nádrže také redukční činidlo AdBlue. 

Ohřev redukčního činidla AdBlue je aktivován současně s nastavením požadované teploty závislého 
topení. 

O nutnosti doplnit redukční činidlo je řidič informován kontrolkou na přístrojové desce (je-li v nádrži 
méně než 10 l – kontrolka svítí, je-li nádrž prázdná – kontrolka bliká). 

 
 

UPOZORNĚNÍ! 
Systém vyžaduje pravidelné doplňování redukčního činidla AdBlue, protože při jeho nedostatku se 
sníží výkon motoru o 50%! 
S prázdnou nádrží redukčního činidla AdBlue jede vozidlo dále, ale nesplňuje normu EURO 5! 
Bod tuhnutí AdBlue je -11,5 °C!!! 

 
obrázek č. 10 kontrolní svítilny pro systém AdBlue 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

obrázek č. 11 nádrž pro činidlo AdBlue 
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UPOZORNĚNÍ! 
Při přepravě, skladování, manipulaci a používání ropných produktů a ostatních provozních náplní 
(chladicí kapalina, brzdová kapalina do vstřikovačů apod.) se musí dodržovat všechna opatření a 
pokyny stanovené výrobcem těchto produktů. Jedná se zejména o: 
- dodržování bezpečnostních pokynů 
- pokyny pro první pomoc 
- opatření pro hasební zásah 
- opatření v případě náhodného úniku 
- pokyny pro zacházení a skladování 
- kontrola působení (expozice) a ochrana osob 
- stabilitu a reaktivitu 
- pokyny pro likvidaci odpadů 

 

� Popis selektivní katalytické redukce naleznete v návodu k obsluze podvozku. 
 

2.2 KAROSERIE 
Skládá se z kabiny řidiče, která je součástí podvozku a účelové nástavby hasicího zařízení, která je 

rozdělena na: 
- přední skříň pro požární příslušenství 
- nádrž na pěnidlo a vodu 
- zadní skříň pro požární příslušenství a čerpací zařízení. 

2.2.1 KABINA ŘIDIČE 
Kabina řidiče je celokovová, dvoudveřová, sklopná s rovnými čelními skly, se střešním průlezem. 

V kabině jsou čtyři sedadla orientovaná po směru jízdy.  
Sedadlo řidiče a velitele je neodpružené, seřiditelné, s bezpečnostním pásem a opěrkou hlavy. Sedadla 

spolujezdců jsou nesklopná, s bezpečnostním pásem a opěrkou hlavy. Vytápění kabiny je zabezpečeno 
nezávislým topením na chodu motoru a jízdě. Sedadlo velitele vozu (typ BOSTROM) je vybaveno držákem 
dýchacího přístroje (model  ZIAMATIC MWAB-03-6) a výklopnou opěrkou hlavy. 

Před sedadlem velitele je na flexibilním držáčku umístěna lampička na čtení map. V dosahu velitele je 
schrána pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4. 

Před sedadly spolujezdců je umístěno přídržné madlo.  
Pod stropem kabiny je schrána pro drobné příslušenství, které zde musí být uloženo tak, aby během 

jízdy nezpůsobilo poranění posádky nebo poškození kabiny řidiče. 
Na přístrojové desce jsou umístěny všechny potřebné přístroje, kontrolky, spínače a přepínače.  
Na střeše kabiny řidiče jsou umístěny dva zábleskové LED majáky modré barvy. Pod předním 

nárazníkem je umístěna siréna s možností volby tónu „WAIL“, „YELP“, „HILO“ a s reproduktorem pro 
hlášení.  

Na vozidle je umístěna dělená montáž digitálního terminálu MATRA včetně antény umístěné na střeše 
vozidla. 

Na přední masce jsou umístěna záblesková, výstražná LED světla modré barvy. Tato světla se zapínají 
současně se světelnou rampou umístěnou na kabině řidiče, ale lze je vypnout samostatně a to vypínačem 
umístěným u kontrolek v kabině řidiče. Kontrolka ve vypínači svítí, jestliže jste světla odpojili. 

Na trubkovém rámu na přední masce kabiny řidiče jsou umístěny přídavné dálkové pracovní 
světlomety, které se ovládají vypínačem umístěným v kabině řidiče vlevo od volantu. Tyto světlomety lze 
zapnout pouze při zapnutých dálkových světlech. 

 

2.2.1.1 Zvedání a spouštění kabiny  
 
Všeobecné pokyny, které je nutné provést před zvedáním kabiny řidiče: 
 
- automobil zabrzděte parkovací brzdou a řadicí páku nastavte do neutrální polohy 
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- pod kola umístěte zajišťovací klíny 
- vypněte nezávislé topení  
- vypněte elektrické obvody 
- klíček ve spínací skříňce do polohy „0“ – pokud jde o mechanické zvedání a spouštění kabiny 
- klíček ve spínací skříňce do polohy „1“ – pokud jde o elektrické zvedání a spouštění kabiny 
- ze sedadel a krytu motoru odstraňte všechny předměty, které by po sklopení mohly poškodit čelní 

sklo! 
- přední kapotu zajistěte v otevřené poloze vzpěrou nebo ji uzavřete 
- zavřete dveře 
- přesvědčte se, zda se v prostoru před kabinou nezdržují žádné osoby a zda v dráze zvedání nebo 

spouštění kabiny není žádná překážka 
- ovladač pro manuální (mechanické) zvedání a spouštění kabiny je umístěn na pravé straně za 

kabinou řidiče pod skříní akumulátorů 
- ovladač pro elektrické zvedání a spouštění kabiny je umístěn na pravé straně vozidla za kabinou 

řidiče u ovladače pro manuální zvedání kabiny 
 

obrázek č. 12a manuální ovládání sklápění kabiny 

2.2.1.2 Manuální zvedání kabiny 
- ovladač na čerpadle přestavte do polohy ZVEDÁNÍ  
- do nátrubku zasuňte montážní páku a pumpujte 
- počáteční tlak hydraulického systému odjistí kabinu, tím se také rozsvítí kontrolka a kabina se za 

stálého pumpování zvedá až do krajní polohy 
- v případě otevírání dveří při zvednuté kabině je nutno dveře 

přidržovat 
 

obrázek č. 12b polohy ovladače na čerpadle 

 

2.2.1.3 Manuální spouštění kabiny 
- před spouštěním kabiny do její základní polohy přestavte 

ovladač na čerpadle do polohy SPOUŠTĚNÍ  
- do nátrubku zasuňte montážní páku a pumpováním kabinu spouštějte, až dosedne do zámků na rámu 
- po dosednutí kabiny do zámku je nutné pumpovat do té doby, až ucítíte na páce silnější odpor, tím se 

kabina zajistí proti samovolnému překlopení a kontrolka zhasne. 
 

2.2.1.4 Elektrické zvedání kabiny 
- zapněte odpojovač akumulátorů 
- klíčkem ve spínací skříňce (vpravo od volantu) otočte do polohy „I“  
- ovladač na čerpadle přestavte do polohy ZVEDÁNÍ  
- klíčkem v elektrickém ovladači otočte doprava a držte, dokud se kabina nezvedne do krajní polohy 
- počáteční tlak hydraulického systému odjistí kabinu, tím se rozsvítí kontrolka a kabina se zvedá až 

do krajní polohy 
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2.2.1.5 Elektrické spouštění kabiny 
- klíčkem ve spínací skříňce (vpravo od volantu) otočte do polohy „I“  
- ovladač na čerpadle přestavte do polohy SPOUŠTĚNÍ  
- klíčkem v elektrickém ovladači otočte doprava a držte, dokud kabina nedosedne do zámků na rámu 
- po dosednutí kabiny do zámků se kabina zajistí proti samovolnému překlopení a kontrolka zhasne 
- ovladač na čerpadle ponechejte v poloze SPOUŠTĚNÍ  – jízdní poloha 
 
 
 

 

 

obrázek č. 13 elektrické ovládání sklápění kabiny 

 
 
 
 

POZOR! 
Před sklopením kabiny řidiče je nutné vyjmout požární výbavu, která je v kabině umístěna, aby 
nedocházelo k přetěžování zdvihacího mechanizmu a odpojit lanový naviják (pokud je jím vozidlo 
vybaveno).  
Pozor na nebezpečí poranění ruky přivřením mezi kabinu a nárazník při zvedání a mezi kabinu a rám 
při spouštění kabiny! 
Přesvědčte se, zda se v prostoru před kabinou nezdržují žádné osoby  
a zda v dráze zvedání nebo spouštění kabiny není žádná překážka! 

 

� Podrobný popis sklápění kabiny naleznete v kapitole Zvedání a spouštění kabiny uvedené v návodu 
k obsluze podvozku dodávaném výrobcem podvozku. 

2.2.2 ÚČELOVÁ NÁSTAVBA 
 
PŘEDNÍ SKŘÍŇ 
Kostra přední skříně je sešroubovaná z hliníkových profilů a oplechována hliníkovým plechem při 

použití technologie lepení. Vnitřní výbava je provedena z hliníkového profilovaného plechu. Stejným 
plechem je polepena i horní plošina skříně. Boční otvory skříně jsou zakryty hliníkovými roletkami 
s průběžným madlem.  

 
ZADNÍ  SKŘÍŇ 
Kostra zadní skříně je sešroubovaná z hliníkových profilů a oplechována hliníkovým plechem při 

použití technologie lepení. Vnitřní výbava je provedena z hliníkového profilovaného plechu. Stejným 
plechem je polepena i horní plošina skříně. Boční otvory skříně jsou zakryty hliníkovými roletkami. Ze zadní 
strany jsou namontovány nahoru výklopné dveře s plynovými vzpěrami. Tyto dveře zakrývají skříň 
s čerpacím zařízením.  

Na zadní stěně vpravo je namontovaný žebřík pro výstup na horní pracovní plošinu. Žebřík je složený ze 
dvou částí, spodní část je po odjištění výklopná. Obě části jsou kovové a mají plastové příčle s neklouzavou 
úpravou. Sklopení spodní části žebříku je signalizováno kontrolkou v kabině řidiče (červená kontrolka se 
symbolem dveří). 
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obrázek č. 14 odjištění žebříku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR! 
Při sklápění žebříku postupujte opatrně! Jednou rukou si přidržujte výklopnou část žebříku  
a druhou odjistěte zajišťovací mechanismus. Při neopatrném sklápění žebříku by mohlo dojít 
k vážnému úrazu! 

 
Všechny roletky a dveře nástavby mají zámky, které se dají zajišťovat i odjišťovat stejným klíčem pro 

příslušné vozidlo. 
 

UPOZORNĚNÍ! 
Při doplňování, odebírání nebo změně rozmístění požárního příslušenství a výbavy  
nesmí rozdíl zatížení mezi levou a pravou stranou překročit 5%!  

 
Na horní plošině jsou umístěna dvě kotevní místa pro zajištění bezpečnosti osob pohybujících se na 

horní plošině. Jedno kotevní místo je u obsluhy lafetové proudnice, druhé v přední části horní plošiny. Osoba 
pohybující se na horní plošině (např. obsluha lafetové proudnice, pracovníci servisu) se musí ke kotevnímu 
místu upoutat.  

 
obrázek č. 15 kotevní místa na horní plošině  

 
 
 
 
 

POZOR! 
Při pohybu na horní plošině dbejte zvýšené opatrnosti! 
Výstup na horní plošinu provádějte pouze, stojí-li vozidlo na rovině a je-li  
zabezpečeno proti samovolnému pohybu!  
Je zakázáno zdržovat se na horní plošině během pohybu vozidla! 
Na horní plošině se mohou současně zdržovat maximálně dvě osoby!  
Osoby pohybující se na horní plošině se musí upoutat ke kotevnímu místu! 
 

2.2.3 NÁDRŽE 
Nádrž na vodu a pěnidlo tvoří jeden celek a je svařena z nerezového plechu. Nádrž je hranolovitého 

tvaru. Ve spodní části nádrže jsou navařeny konzoly, pomocí kterých je nádrž přišroubována na rámu 
podvozku. 
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Nádrž na vodu 
 
Nádrž je vybavena zařízením na dálkovou kontrolu množství vody v nádrži. Na horní části nádrže je 

průlez o ∅ 510 mm s odklopným víkem. Vedle průlezu je potrubí přepadu, které zajišťuje odvzdušnění 
nádrže při činnosti čerpacího zařízení a odvod vody z nádrže pod vozidlo při jejím přeplnění. Ve spodní části 
nádrže je příruba pro připojení sání čerpadla.  

 
 

Nádrž na pěnidlo  
 

Nádrž na pěnidlo je včleněna do nádrže na vodu a je opatřena plnicím otvorem na horní části nádrže 
s ochrannou obrubou pro rychlé plnění, odvodňovacím otvorem s přepadem a zařízením pro dálkovou 
kontrolu množství. Plnicí otvor je uzavřen plnicím uzávěrem s odvzdušňovacími otvory. Ve spodní části 
nádrže je příruba pro napojení potrubí pěnidla k přiměšovacímu zařízení.  

 
obrázek č. 16 nádrže  

 

2.3 ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ 
Čerpací zařízení je uloženo v zadní skříni, je tvořeno čerpadlem s náhonem, sacím a výtlačným 

potrubím s vřetenovými ventily se zpětnými klapkami. 

2.3.1 ČERPADLO 
Použité čerpadlo THT PKA 3000 je poháněno od motoru vozidla soustavou spojovacích hřídelů. 

Hřídele jsou uloženy v kuličkových ložiskách se stálou mazací náplní. Čerpadlo může být použito pro nízký 
tlak, vysokotlaký tlak popřípadě kombinovaný provoz. 

 
Vývěva se ovládá vypínačem umístěným na ovládacím panelu čerpacího zařízení. Ovladač vývěvy je 

možné za běžných podmínek ponechávat v poloze „AUT“ . Vývěva se automaticky vypne při dosažení tlaku 
0,08 MPa v čerpadle. Pokud je to z nějakých důvodů nutné (např. za provozu dochází ke kolísání tlaku 
kolem vypínací hodnoty a vývěva se nepravidelně zapíná) je možné vývěvu trvale vypnout přesunutím 
ovladače do polohy „0“ . 

Všechny kohouty a vřetenové ventily musí být při zavodnění čerpadla vývěvou zavřeny, při nedovření 
nastávají problémy při zavodnění. 

 
    obrázek č. 17 ovládání vývěvy  
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POZOR! 
Je nutné, aby čerpadlo obsluhoval pouze vyškolený personál. 
Čerpadlo v chodu vytváří hluk, proto používejte vhodnou ochranu sluchu! 
Dávejte pozor na vytékající horkou vodu! 
Všechny úkony spojené s údržbou a mazáním provádějte pouze na odtlakovaném a odvodněném 
čerpadle v klidovém stavu! 

 
Součástí čerpadla jsou dvě zařízení na ochranu součástek čerpadla:  
 

- ŘÍDICÍ VENTIL  zamezuje v každém provozním režimu zvýšení tlaku nad povolenou hodnotou vysokého 
tlaku 54,5 bar. 
- TEPLOTNÍ VENTIL , který zabraňuje přehřátí, ke kterému by mohlo dojít nesprávným provozem 
čerpadla, tj. provozováním čerpadla při vysokých otáčkách se všemi výtlačnými ventily zavřenými. Ventil 
při teplotě 60 °C odpustí část ohřáté vody a přisátím chladné vody dojde k ochlazení čerpadla. 
 

Čerpadlo je označeno výrobním štítkem, který je umístěn na tělese čerpadla. Na štítku jsou uvedeny tyto 
údaje: název a obchodní značka výrobce, typ a označení čerpadla, výrobní číslo tělesa čerpadla a rok výroby, 
jmenovité otáčky, mezní tlak. 
 

 

 

obrázek č. 18 výrobní štítek čerpadla  

 
 
 
 
 
 

�   Bližší popis a údaje o bezpečnostních opatřeních a údržbě čerpadla naleznete v samostatném návodu 
 čerpadla. 

2.3.2 OVLÁDÁNÍ OTÁ ČEK MOTORU 
Otáčky motoru lze ovládat: 

- z kabiny řidiče (pedálem plynu nebo tempomatem) 
- z prostoru čerpacího zařízení 
 
Ovládání otáček motoru z kabiny řidiče 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Při ovládání otáček motoru z kabiny řidiče (při zapnutém pomocném pohonu)  
nesmí maximální otáčky motoru překročit 1900 min-1. 
 
Ovládání otáček motoru z prostoru čerpacího zařízení 
 

Ovládání otáček je mechanické, tažnotlačným bowdenem, ovládací pákou. Ovládací páka je umístěna u 
čerpacího agregátu pod ovládacím panelem vlevo. Po skončení zásahu je nutné ovládací páku vrátit do 
polohy pro minimální otáčky motoru, aby nebyl blokován plynový pedál v kabině řidiče. Páka musí 
směřovat ven.  

 

obrázek č. 19 ovládání otáček motoru z prostoru čerpacího zařízení  
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Maximální otáčky čerpadla jsou mechanicky omezeny dorazem  na ovládacím bovdenu. 
 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Po skončení zásahu je nutné, abyste ovládací páku vrátili zpět do původní polohy.  
Páka musí směřovat ven ze zadní skříně. 
Je zakázáno měnit nastavení dorazu na ovládacím bovdenu. 

 

2.4 OVLÁDACÍ PANEL ČERPACÍHO ZAŘÍZENÍ 
Ovládací panel umístěný u čerpacího zařízení je vyroben z laminátu, je vybaven ovládacími prvky a 

kontrolními přístroji. V horní části jsou umístěny: ovládání levých a pravých výtlaků, manovakuometr, 
manometr NT, manometr VT.  

Ve střední části panelu jsou umístěny ovladače čerpacího zařízení. Symboly jsou uvedeny v následující 
tabulce.  

V dolní části panelu jsou zleva umístěny: páčky pro ovládání kohoutu tlakové vody přiměšovače a 
kohoutu proplachu, zprava jsou umístěny: ovládací kolečko regulační klapky přiměšování, páčky pro 
ovládání kohoutu sání pěnidla z nádrže a sání pěnidla z volného zdroje. 

  
obrázek č. 20 ovládací panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
V následující tabulce je přehled přepínačů a kontrolek, které mohou být umístěny na vašem ovládacím 

panelu čerpacího zařízení: 
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TABULKA Č. 1 

Symbol Poloha 
vypínače 

Popis funkce 
 

 
Hlavní 
vypínač 

I 
 

Zapne se napájení ovládacího panelu čerpadla. Aktivují se hladinoměry 
"VODA"  a "PĚNIDLO" .  

0 
 

Vypne se  napájení  el. proudu v panelu. 

 
Přehřátí 
motoru 

 
kontrolka 

 

 
Rozsvítí se při přehřátí motoru. 
 

 
Stavoznak 
VODA 

 
kontrolka 

 
Stavoznak vodní nádrže. 

 
Stavoznak 
PĚNIDLO 

 
kontrolka 

 
Stavoznak pěnidlové nádrže. 

 
Hydrant levý 0 Zavře se kohout levého hydrantu KH. 

I 
 

Otevře se kohout levého hydrantu KH. 

 
Hydrant pravý 

0 Zavře se kohout pravého hydrantu KH. 

I Otevře se kohout pravého hydrantu KH. 

 
Oranžová 
výstr. alej  

Řízení směru blikání výstražné aleje.  Nastavený režim upozorňuje  
přijíždějící vozidla, kterým směrem je nutné překážku silničního provozu  
objet. 

 
 
Plnění nádrže 
čerpadlem 

I Otevře se kohout plnění nádrže čerpadlem KN. 

0 Zavře se kohout plnění nádrže čerpadlem KN. 

 
Vývěva 

0 Trvale vypnuto. 
AUT 

 
Řízeno tlakem v čerpadle. 

 
Sání z nádrže 

0 Zavře se klapka sání z nádrže. 

I 
 

Otevře se klapka sání z nádrže. 

 
Průtokový 
naviják pravý 

0 
 

Zavře se kohout zapínání vysokotlaku a současně kohout průtokového  
navijáku pravého. 

I 
 

Otevře se kohout zapínání vysokotlaku a současně kohout průtokového 
 navijáku pravého. 

 
Průtokový 
naviják levý 

0 
 

Zavře se kohout navijáku vysokotlaku levého. Zapne se vysokotlak. 
 

I 
 

Otevře se kohout navijáku vysokotlaku levého. Vypne se vysokotlak. 
 

 
Pěnidlo 
z nádrže 

0 
 

Zavře se kohout sání pěnidla z nádrže. 

I 
 

Otevře se kohout sání pěnidla z nádrže. 

 
 
Pomocný 
pohon čerpadla 

0 
 

Vypne se pomocný pohon čerpadla. 
 

I 
 

Zapne se el. proud pro vzduchový ventil spojky. 
 

II 
 

Zapne se vlastní pohon čerpadla. (Po roztočení čerpadla vraťte přepínač do 
polohy "I"). 
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2.5 PŘIMĚŠOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače, regulační klapky a propojovacího potrubí. 

Pěnidlo je přisáváno do sání vodního čerpadla. Pro přiměšování pěnidla z volného zdroje je zařízení 
vybaveno potrubím zakončeným slepou maticí, potrubí je vyvedeno pod zadní výklopné dveře.  

 
Kohout sání pěnidla z nádrže lze ovládat ručně pomocí páčky umístěné na ovládacím panelu čerpacího 

zařízení nebo pomocí přepínače umístěného na ovládacím panelu čerpacího zařízení. 
 
Kohout sání pěnidla z volného zdroje se ovládá ručně pomocí páčky umístěné ve skříni čerpacího 

zařízení. 
obrázek č. 21 ovládání kohoutů sání pěnidla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 PROUDOVÝ PŘIMĚŠOVAČ 
Přiměšovač P je umístěn na potrubí sání čerpadla, mezi regulační klapkou přiměšování a kohoutem 

tlakové vody přiměšovače. Pracuje na principu proudového čerpadla se stálým průtokem vody. Voda k jeho 
pohonu je odebírána z výtlaku čerpadla přes kohout tlakové vody přiměšovače.  

Proudový přiměšovač je vyroben z mosazi.  
 

 

 

obrázek č. 22 ovládání kohoutů tlakové vody 
přiměšovače a proplachu 

 
 
 
 

2.5.2 REGULAČNÍ KLAPKA P ĚNIDLA 
V pěnidlovém potrubí je mezi proudovým přiměšovačem a přípojkou sání pěnidla z volného zdroje 

umístěna regulační klapka přiměšování RKp (dále jen klapka). Klapka je vyrobena z mosazi. Válcové těleso 
klapky je opatřeno přírubami. Uprostřed válcového tělesa je na hřídeli uložena uzavírací klapka. Hřídel je 
ovládána ručním kolečkem. K přesnější ruční regulaci je mezi hřídel uzavírací klapky a ruční regulační 
kolečko vložen ozubený převod do pomala. Tím je docílen větší rozsah regulačních stupňů. 

 
 
 

 
obrázek č. 23 ovládací kolečko regulační klapky 
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2.6 POTRUBÍ 
Potrubí je rozděleno na sací, výtlačné, hydrantové, pěnidlové a odvodňovací. Některá potrubí plní více 

funkcí. 

2.6.1 POTRUBÍ SACÍ 
Sací potrubí z vnějšího zdroje je vyvedeno do skříně čerpacího zařízení. Sací hrdlo slouží k připojení 

savice při čerpání vody z volného zdroje. Sací hrdlo je zakončeno závitovým hrdlem 125 a uzavřeno slepou 
maticí 130.  

Součástí sacího potrubí je i potrubí sání z nádrže. Toto potrubí je přes klapku sání vody z nádrže KS 
propojeno s nádrží na vodu. Klapka sání vody z nádrže se ovládá přepínačem SÁNÍ Z NÁDRŽE, umístěným 
na ovládacím panelu čerpacího zařízení. 

 
 

Přepínač: 
 

 
 
 

UPOZORNĚNÍ! 
Pokud dojde k poruše vypínače SÁNÍ Z NÁDRŽE, je možné klapku sání vody z nádrže KS ovládat 
nouzově pomocí elektropneumatického ventilu  
umístěného v zadní skříni nad ovládacím panelem čerpacího zařízení. 

2.6.2 POTRUBÍ VÝTLAČNÁ 
Potrubí výtlačná jsou připojena k rozvaděči čerpadla. Mezi výtlačná potrubí patří potrubí levého a 

pravého výtlaku (pro ruční vedení), potrubí plnění nádrže, potrubí vysokotlaku, potrubí nárazníkové lafetové 
proudnice, potrubí střešní odnímatelné lafetové proudnice. 

2.6.2.1 Potrubí výtlaku 
Potrubí výtlaku jsou přes vřetenové ventily výtlaků VvV vyvedena do skříně čerpacího zařízení a na oba 

boky vozidla a zakončena hrdlovou spojkou 75 s uzavíracím víčkem. Jeden levý boční výtlak může být 
zkrácený a vyvedený do levé zadní skříně. Tento výtlak slouží pro připojení rychlého zásahu nízkotlaku. 
Vřetenové ventily výtlaků jsou vybaveny zpětnou klapkou, která samočinně (pružinou) zabraňuje vracení 
vody zpět do čerpadla. Tuto klapku lze otevřít táhlem na tělese ventilu (popis uveden v kapitole 3.11 
Odtlakování).  

 
obrázek č. 24 táhlo zpětné klapky vřetenového 

ventilu  

 
 
 
 
 

2.6.2.2 Potrubí plnění nádrže 
Potrubí plnění nádrže je vyvedeno z levého předního výtlaku rozvaděče a přes kohout plnění nádrže na 

vodu KN ústí do vodní nádrže. Kohout plnění nádrže KN je ovládán přepínačem PLNĚNÍ NÁDRŽE 
umístěném na ovládacím panelu čerpacího zařízení.  

 

Přepínač: 
 
 

 

 



1494N/3797.07/2014 

  28 

UPOZORNĚNÍ! 
Pokud dojde k poruše vypínače PLNĚNÍ NÁDRŽE, je možné kohout plnění nádrže na vodu KN 
ovládat nouzově pomocí elektropneumatického ventilu umístěného v zadní skříni nad ovládacím 
panelem čerpacího zařízení. 

2.6.2.3 Potrubí vysokotlaku 
Potrubí vysokotlaku je vyvedeno z vysokotlaké části rozvaděče čerpadla přes kohout zapínání 

vysokotlaku a kohout průtokového navijáku k průtokovému navijáku umístěnému standardně v pravé zadní 
skříni. 

 
Na ovládacím panelu čerpacího zařízení jsou umístěny přepínače pro ovládání kohoutů průtokových 

navijáků. Současně s otevřením příslušného kohoutu průtokového navijáku se otevře i kohout zapínání 
vysokotlaku. 

 
  
 
 

Přepínače: 
 

 
 
 

UPOZORNĚNÍ!  
Pokud dojde k poruše vypínače ZAPÍNÁNÍ VYSOKOTLAKU, je možné kohout výtlaku vysokotlaku 
ovládat nouzově pomocí elektropneumatického ventilu umístěného v zadní skříni nad ovládacím 
panelem čerpacího zařízení.  

2.6.2.4 Potrubí asanační lišty 
Vozidlo umožňuje montáž asanační lišty, potrubí asanační lišty je vyvedeno z přední části pravého 

bočního výtlaku ke kohoutu asanační lišty a pokračuje až pod kabinu řidiče. Odtud pokračuje k asanační 
liště. Kohout asanační lišty KAL se ovládá vypínačem v kabině řidiče vpravo od volantu. Vypínač je 
označen symbolem asanační lišta. Tento vypínač používejte pouze při celkové montáži asanační lišty. 

 
 

Vypínač: 
    

 
 
 

UPOZORNĚNÍ! 
Pokud dojde k poruše vypínače ASANAČNÍ LIŠTA , je možné kohout asanační lišty  
ovládat nouzově pomocí elektropneumatického ventilu umístěného v zadní skříni nad ovládacím 
panelem čerpacího zařízení. 
 

2.6.2.5 Potrubí nárazníkové proudnice 
Vozidlo umožňuje montáž nárazníkové proudnice, potrubí nárazníkové proudnice je vyvedeno z přední 

části pravého bočního výtlaku ke kohoutu nárazníkové proudnice a pokračuje až pod kabinu řidiče. Odtud 
pokračuje před kabinu řidiče k nárazníkové proudnici. Kohout nárazníkové proudnice KNL se ovládá 
stisknutím páčky na přední straně pákového ovladače umístěného na ovládacím panelu nárazníkové 
proudnice v kabině řidiče. 

 
  

UPOZORNĚNÍ! 
Pokud dojde k poruše ovládání kohoutu nárazníkové proudnice, je možné jej ovládat nouzově  
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pomocí elektropneumatického ventilu umístěného v zadní skříni nad ovládacím panelem čerpacího 
zařízení. 
Bližší popis nouzového ovládání naleznete v kapitole 3.14 Nouzové ovládání čerpacího zařízení. 

2.6.2.6 Potrubí asanační lišty  
Na vozidle je celková montáž asanační lišty. Potrubí zařízení je vyvedeno z přední části pravého 

bočního výtlaku ke asanační lišty.  
 
Kohout asanační lišty lze ovládat pouze z ovládacího panelu umístěného v kabině řidiče vpravo od 

volantu.  
Tento kohout se ovládá stisknutím páčky na přední straně pákového ovladače. Následným stisknutím se 

kohout uzavře. 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Pokud dojde k poruše ovládání kohoutu nárazníkové proudnice a asanační lišty, je možné kohout 
ovládat nouzově pomocí elektropneumatického ventilu umístěného v zadní skříni nad ovládacím 
panelem čerpacího zařízení. 

2.6.2.7 Potrubí střešní odnímatelné lafetové proudnice 
Potrubí otočné lafetové proudnice je vyvedeno z pravého předního výtlaku rozvaděče a přes kohout 

lafety KL pokračuje na horní plošinu zadní skříně, kde je napojeno na otočnou lafetovou proudnici. Kohout 
lafety KL se ovládá vypínačem umístěným na zábradlí na horní plošině na ovládací skříňce. 

 
 
 

 obrázek č. 25 ovládání kohoutu lafety  

 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ! 
Pokud dojde k poruše vypínače pro ovládání kohoutu lafety KL, je možné kohout lafety ovládat 
nouzově pomocí elektropneumatického ventilu umístěného v zadní skříni nad ovládacím panelem 
čerpacího zařízení. 

2.6.3 POTRUBÍ HYDRANTU 
Potrubí je vyvedeno z příruby na zadním čele nádrže a pokračuje přes rozvaděč na oba boky automobilu, 

kde je zakončeno tlakovou hrdlovou spojkou B75 s víčkem B75. V každé větvi je elektropneumaticky 
ovládaný kohout hydrantu KH. Kohouty hydrantu se ovládají přepínači HYDRANT LEVÝ, HYDRANT 
PRAVÝ umístěnými na ovládacím panelu čerpacího zařízení.  

 
 

Přepínače: 
 

 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ! 
Pokud dojde k poruše vypínače HYDRANT LEVÝ, HYDRANT PRAVÝ, je možné  
kohouty hydrantů ovládat nouzově pomocí elektropneumatických ventilů  
umístěných v zadní skříni nad ovládacím panelem čerpacího zařízení. 
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2.6.4 POTRUBÍ PĚNIDLA 
Potrubí je vyvedeno ze dna pěnidlové nádrže, pokračuje přes kohout pěnidla z nádrže KPn, regulační 

klapku přiměšování RKp do přiměšovače P.  
Kohout sání pěnidla z nádrže KPn se ovládá ručně pomocí páčky umístěné na ovládacím panelu 

čerpacího zařízení. 
Kohout sání pěnidla z volného zdroje KP se ovládá ručně pomocí páčky umístěné na ovládacím panelu 

čerpacího zařízení. 
Přípojka sání pěnidla z volného zdroje je vyvedena z části potrubí mezi kohoutem pěnidla z nádrže a 

regulační klapkou přiměšování přes kohout sání pěnidla z volného zdroje KP a vyúsťuje pod zadními 
dveřmi. Přípojka je zakončena slepou maticí. 

Voda pro pohon přiměšovače  P je odebírána z výtlaku čerpadla přes kohout tlakové vody přiměšovače 
KT.  

2.6.5 POTRUBÍ ODVODŇOVACÍ 
Odvodňovací potrubí čerpadla nízkotlaké a vysokotlaké části, vysokotlakého potrubí je vyvedeno pod 

zadní výklopné dveře. Jednotlivá potrubí jsou zakončena odvodňovacími kohouty KO . 
Odvodňovací potrubí vodní nádrže je vyvedeno pod vozidlo. Na potrubí je odvodňovací kohout . 
Odvodňovací potrubí chlazení převodovky a pomocného pohonu  je vyvedeno na levou stranu vozidla 

za kabinu řidiče, potrubí jsou ukončena odvodňovacími kohouty (kulový kohout WARME 3/8“).  
 
 
 

obrázek č. 26 odvodňovací kohouty na vozidle 

 

 

 

 

 

 

  

2.7 ZAŘÍZENÍ PRO RYCHLÝ ZÁSAH 

2.7.1 VYSOKOTLAKÉ ZA ŘÍZENÍ PRO RYCHLÝ ZÁSAH 
Vysokotlaké zařízení pro rychlý zásah je umístěno v pravé zadní skříni. 
Vysokotlaké zařízení je trvale napojeno k vysokotlaké části čerpacího zařízení. Sestává z průtokového 

navijáku, tlakové hadice DN 25 o délce 60 m a pistolové proudnice AWG s možností regulace průtoku a 
tvaru výstřikového kužele. Proudnice umožňuje použití pěnotvorného nástavce AWG. Nástavec se 
k proudnici připojuje pomocí bajonetového spoje. Pěnotvorný nástavec je součástí výbavy.  

V pohotovostním stavu je hadice navinutá na bubnu navijáku a má na konci namontovanou pistolovou 
proudnici. Buben navijáku je zhotoven z polyetylenu včetně čel. Přívod vody k navinuté hadici umožňuje 
vtoková armatura připevněná k vnitřní přepážce navíjecího bubnu.  

Při rozvinování hadice přesuňte ovládací páku navijáku do polohy „ODVÍJENÍ“ . Nyní se bude buben 
navijáku protáčet a tahem za hadici je možno tuto rozvinout. Po rozvinutí hadice přesuňte páku do polohy 
„NAVÍJENÍ“ . 

 
UPOZORNĚNÍ! 
Před použitím hadice rychlého zásahu doporučujeme odvinout minimálně vnější  
vrstvu hadice. 
Vyvarujte se manipulace s překroucenou nebo zalomenou hadicí rychlého zásahu. V místě hrany 
zlomu by mohlo dojít k jejímu poškození nebo prodření. 
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Před navíjením hadice zpět na naviják zkontrolujte, zda je ovládací páka navijáku v poloze 
„NAVÍJENÍ“ . Na ovládacím panelu navijáku zapněte vypínačem proud do navijáku. Vypínačem 
„NAVÍJENÍ“  nebo nožním spínačem potom podle potřeby ovládejte motor navijáku, přičemž hadici držte 
v rukách a zajišťujte její správné navíjení.  

 
UPOZORNĚNÍ! 
Před použitím vysokotlaké hadice doporučujeme odvinout minimálně vnější vrstvu 
hadice. 
Před zpětným navinutím odviňte vysokotlakou hadici v celé délce. Při zpětném  
navíjení je nutné navíjenou hadici mírně a stejnoměrně utahovat. Při přílišném utažení hadice hrozí 
při dalším použití průtokového navijáku poškození a případná deformace bubnu navijáku. Je 
nepřípustné, aby při navíjení docházelo přílišným utažením hadice k deformaci jejího průřezu! 
Při rozvinutí hadice zkontrolujte před zapnutím vysokotlaku, že je ovládací páka navijáku přesunuta 
do polohy „NAVÍJENÍ“. 

 
 

obrázek č. 27 průtokový naviják 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovládací skříňce navijáku je umístěn vypínač elektrického proudu, vypínač „NAVÍJENÍ“ , zásuvka 

24 V pro připojení např. čerpadla na čerpání pěnidla. 
 

obrázek č. 28 ovládací skříňka navijáku 
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2.8 ODNÍMATELNÁ LAFETOVÁ PROUDNICE 
Odnímatelná lafetová proudnice Stinger 2.0 je víceúčelová lafetová proudnice. Je umístěna na střeše 

zadní skříně nástavby, která tvoří plošinu sloužící k její obsluze. V zájmu provozuschopnosti i při teplotách -
15 °C je uzavírací kohout lafety umístěn ve skříni čerpacího zařízení a je ovládán elektropneumaticky, 
vypínačem umístěným na zábradlí na horní plošině. Střešní lafetová proudnice se ovládá ručně. 

 
POZOR! 
Veškerý personál, který bude lafetovou proudnici používat, musí být řádně proškolen. 
Před stříkáním z lafetové proudnice zkontrolujte, zda jsou všechny osoby (hasiči i civilisté) mimo 
dráhu proudu.  
Nikdy nemiřte proud vody na vedení vysokého napětí.  
Ujistěte se také, že proud hasiva nezpůsobí nikoliv nezbytné škody na majetku. 
Dbejte na to, aby nedošlo ke zranění osob a nechtěným škodám na majetku.  
Při pohybu na horní plošině dbejte zvýšené opatrnosti! 

 
Lafetovou proudnici tvoří: adaptér střešní montáže, trubkový nástavec (spodní část), otočná lafeta (horní 

část), proudnice. Součástí je také indukční spínač. 
 

POZOR! 
Kohout lafetové proudnice zapínejte pouze po nasazení všech částí lafetové proudnice  
(tzn. trubkový nástavec, otočná lafeta, proudnice) a nastavení proudnice do požadovaného  
směru. Při předčasném zapnutí může dojít k velmi vážným poraněním!!! 

 

2.8.1 MONTÁŽ LAFETOVÉ PROUDNICE 
Na horní plošině je na potrubí lafetové proudnice připevněn adaptér střešní montáže, zakrytý ochranným 

krytem. Adaptér střešní montáže je složen z příruby, otočného kroužku a protiotočných čepů. Na adaptéru je 
umístěn držáček indukčního spínače. 

Před montáží lafetové proudnice sejměte nejprve ochranný kryt z adaptéru střešní montáže. Dávejte 
pozor, abyste nepoškodily indukční spínač. 

 

 

obrázek č. 29 montáž lafetové proudnice 

 
 
1 ochranný kryt 
2 indukční spínač 
3 adaptér střešní montáže 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ! 
Před začátkem montáže lafetové proudnice se ujistěte, že je vypínač kohoutu lafetové  
proudnice v poloze 0! 

 
Na adaptér střešní montáže nasaďte trubkový nástavec, který je při přepravní poloze uložen mezi dvěma 

bednami na horní plošině. Na trubkovém nástavci jsou dole dva pojistné kolíky s kroužky. Při demontáži 
trubkového nástavce musíte zatáhnout za oba kroužky současně, tím odjistíte kolíky a můžete nástavec 
demontovat. 
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obrázek č. 30 trubkový nástavec 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otočnou lafetu vyjměte z držáku. Lafetu držte za otočnou rukojeť. Srovnejte přívodní konec lafety 

s vývodem trubkového nástavce. Na trubkový nástavec nasaďte otočnou lafetu a na ni našroubujte proudnici.  
 

 

obrázek č. 31 odnímatelná lafetová proudnice 

 
1 proudnice - tryska MZ AWG 1200 
2 bezpečnostní pojistka sklonu proudnice 
3 pojistka rukojetě 
4 otočná rukojeť pro odnímání lafety 
5 tlakoměr 
6 pojistka vodorovného směru 
7 ovládací kolečko svislého směru 
 
 
 
 
 
Otočnou lafetu nastavte do požadovaného vodorovného směru (rotační pohyb lafety) a zajistěte 

pojistkou vodorovného směru. 
 
 

obrázek č. 32 pojistka vodorovného 
směru 

 
 
 
 
 
 
Ovládacím kolečkem svislého směru nastavte sklon lafety, otáčejte ve směru hodinových ručiček.  
Bezpečnostní pojistka sklonu proudnice upozorní obsluhu, když úhel sklonu dosáhne nejnižšího bodu 

(sklon 35°) před potřebou ručního ovládání. Pokud potřebujete proudnici ještě více sklonit, musíte 
bezpečnostní pojistku povytáhnout pomocí kroužku. Jakmile je úhel sklonu proudnice zvýšen nad 35°, 
bezpečnostní pojistka se sama zapne.  

 
Uzavírací kohout lafetové proudnice je umístěný ve skříni čerpacího zařízení a ovládá se vypínačem 

umístěným na zábradlí na horní plošině.  
 
 
  

obrázek č. 33 ovládání kohoutu lafetové proudnice 
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POZOR! 
Při pohybu na horní plošině dbejte zvýšené opatrnosti!  
Výstup na horní plošinu provádějte pouze, stojí-li vozidlo na rovině a je-li zabezpečeno proti 
samovolnému pohybu!  
Je zakázáno zdržovat se na horní plošině během pohybu vozidla! 
Na horní plošině se mohou současně zdržovat maximálně dvě osoby!  

 

� Bližší popis stříkání odnímatelnou lafetovou proudnicí naleznete v kapitole 3.9 Stříkání 
odnímatelnou lafetovou proudnicí. 

2.9 ASANAČNÍ LIŠTA 
Pod předním nárazníkem je prostor pro umístění asanační lišty, která slouží k hašení travních porostů 

nebo čištění vozovky.  
Voda k asanační liště se pouští přes kohout asanační lišty KAL. Tento kohout asanační lišty se ovládá 

vypínačem umístěným v kabině řidiče vpravo od volantu. 
 

obrázek č. 34 asanační lišta  

 

 

 

 

 

 

 

          obrázek č. 35 vypínač kohoutu asanační lišty 

 
 
 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Vypínač kohoutu asanační lišty zapínejte pouze po celkové montáži asanační lišty! 

 
 

� Bližší popis stříkání asanační lištou naleznete v kapitole 3.10 Stříkání asanační lištou. 

2.10 TOPENÍ 

2.10.1 SYSTÉM TOPENÍ A KLIMATIZACE V KABIN Ě ŘIDIČE 
 
Prostor kabiny řidiče je možno vytápět: 

- nezávislým naftovým topením, které je umístěno uvnitř kabiny za sedačkou řidiče a slouží hlavně 
k rychlému vyhřátí prostoru kabiny před jízdou. Topení funguje při zapnutém odpojovači 
akumulátorových baterií. Rozvod ohřátého vzduchu je vyveden do prostoru kabiny. 

- systémem větrání, závislého topení a chlazení, který pro ohřev vzduchu v kabině využívá teploty 
oleje v motoru a pro chlazení plynného média. Tento systém pracuje pouze při nastartovaném 
motoru a zapnutém ventilátoru. 
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obrázek č. 36 ovládání topení v kabině řidiče 

 
POZOR! 
V prostoru čerpací stanice nebo skladu paliva musí být topení vypnuto z důvodu nebezpečí výbuchu. 
Také v prostorách, v nichž se tvoří hořlavé páry nebo prach (např. v blízkosti paliva, uhelného nebo 
dřevěného prachu nebo skladišť obilí) musí být  
topení z důvodu nebezpečí výbuchu vypnuto. 
Topení nesmí být provozováno ani zapnuto v uzavřených a nevětraných  
prostorech  z důvodu nebezpečí otravy či udušení. 
 

� Podrobný popis nezávislého naftového topení a systému větrání, závislého topení a chlazení 
naleznete v kapitole 4.16 Systém topení a klimatizace uvedené v návodu k obsluze podvozku 
dodávaném výrobcem podvozku. 

2.11 ELEKTRICKÁ INSTALACE 
 

Při údržbě elektrické instalace, vyhledávání závad a opravách na elektrické instalaci podvozku nebo 
nástavby používejte běžné opravárenské postupy. Elektrická instalace automobilu je zapojena podle 
obrazové přílohy "SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ" a navazuje na elektrickou instalaci podvozku, 
na kterou je připojena do obvodů napájení 24 V, koncových světel a kontrolek v kabině vozidla.  

2.11.1 ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 

Zdrojem napětí jsou dvě akumulátorové baterie 12 V/170 Ah, umístěné za kabinou řidiče na pravé 
straně vozidla ve směru jízdy. Přístup k akumulátorovým bateriím je po otevření panelu mezi kabinou a 
nástavbou. 

 
jmenovité napětí      24 V 
ukostření      záporný (-) pól 

 
 

obrázek č. 37 umístění akumulátorových baterií 
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POZOR! 
S akumulátorovou baterií je třeba zacházet s příslušnou opatrností, aby nedošlo k jejímu narušení.  
Elektrolyt obsažený v akumulátorech je žíravina. Zabraňte zasažení očí, pokožky, úst a oděvů 
elektrolytem z akumulátorů. Při manipulaci s elektrolytem nejezte, nepijte, nekuřte, po práci 
dodržujte osobní hygienu. Chraňte své oči brýlemi nebo ochranným štítem, používejte  
pryžovou zástěru a na rukou používejte pryžové ochranné rukavice.  
Z akumulátorů se uvolňují výbušné plyny. V blízkosti akumulátorových baterií je nutné zabránit 
tvorbě jisker a manipulaci s otevřeným ohněm. Na akumulátorovou baterii se nesmí odkládat žádné 
kovové předměty.  
Zabraňte poškozování životního prostředí a vyřazené akumulátory (ekologicky nebezpečný odpad) 
zlikvidujte šetrn ě k životnímu prostředí odděleně od ostatních odpadů. 
 

 

 obrázek č. 38 umístění odpojovače baterií 

 

 

 

 

 

 
Odpojovač baterií je umístěný nad schránou akumulátorových baterií a je přístupný z pravého boku 

vozidla ve směru jízdy za kabinou řidiče. Odpojovačem baterií odpojíte podvozek i nástavbu vozidla. 
Umístění odpojovače je označeno štítkem.  

 
Odpojovač lanového navijáku je umístěný pod předním nárazníkem vpravo ve směru jízdy.  

2.11.2 ZÁSUVKA PRO POMOCNÝ START 
Nestačí-li k nastartování motoru vlastní akumulátory, zvětšíte jejich kapacitu připojením stejnosměrného 

zdroje o napětí 24 V.  
 
Zásuvka pro pomocný start je umístěna pod předním nárazníkem vpravo ve směru jízdy vedle 

odpojovače lanového navijáku. 
 

 

 

 

obrázek č. 39 zásuvka pro pomocný start, odpojovač lanového 
navijáku 

 
 
 
 
 
Připojení vnějšího zdroje: 

- před připojením vnějšího zdroje vypněte odpojovače akumulátorů u startovaného i pomocného 
automobilu (zdroje), 

-  zasuňte zástrčky propojovacích vodičů do zásuvky u startovaného automobilu a pak druhé konce na 
vnější zdroj, 

- odpojovač lanového navijáku musí být zapnutý 
- zapněte odpojovač pomocného automobilu (zdroje), 
- těsně před startováním zapněte odpojovač startovaného automobilu, 
- ihned po nastartování motoru vypněte odpojovač pomocného automobilu (zdroje) a odpojte 

propojovací vodiče. 
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UPOZORNĚNÍ! 
Vzhledem k tomu, že vozidla jsou vybavena elektronickým zařízením pro automatickou regulaci 
chlazení motoru a dalším elektronicky řízeným příslušenstvím, jako např. ABS, omezovač rychlosti, 
nezávislé topení aj., nesmí se při startování pomocí vnějšího zdroje použít síťový zdroj, jinak může 
dojít k poškození elektronických řídicích jednotek a zařízení. 
Elektronická zařízení jsou konstruována na max. přepětí 30 V. 
Při použití síťového zdroje dosahují napěťové špičky více než 40 V. 
Oči chraňte brýlemi a na ruce se doporučuje použít pryžové rukavice. 
 

�  Bližší údaje o startování pomocným vnějším zdrojem naleznete v samostatném návodu k obsluze a 
 údržbě dodávaného výrobcem podvozku viz kapitola Startování vozidla z cizího zdroje. 
 

2.11.3 ZÁSUVKA PRO KONZERVA ČNÍ DOBÍJENÍ  
 
Zásuvka MAG CODE, pro konzervační dobíjení akumulátorových baterií, je umístěna na stupačce řidiče 

a je označena grafickým symbolem. Je určena pro maximální zatížení 8 A. Součástí dodávky je i protikus. 
 

obrázek č. 40 zásuvka pro konzervační dobíjení  

 
 
 

2.11.4 ELEKTRICKÁ ZA ŘÍZENÍ NA VOZIDLE 
 
Pojistky v kabině řidiče 
 

Na palubní desce před místem velitele vozu je pod krytem umístěna pojistková skříň a pod ní centrální 
elektrorozvodný panel.  

V pojistkové skříni jsou kromě pojistek od výrobce podvozku umístěny pojistky pro radiostanice a 
spotřebiče umístěné v kabině řidiče. Štítek s proudovými hodnotami pojistek je umístěn na víku pojistkové 
skříně. 

 
Pojistky nástavby 
 
Rozvaděč s pojistkami pro el. spotřebiče nástavby je umístěn vlevo nahoře ve skříni čerpacího zařízení. 

 

 

obrázek č. 41 rozvaděč s pojistkami pro nástavbu vozidla (ilustrační foto) 

 

 

 

 

 
Radiostanice (dorozumívací zařízení), hlídač napětí 
 
Na vozidle je umístěna dělená montáž radiostanice MATRA včetně antény umístěné na střeše vozidla.  
Ovládací skříňka radiostanice je umístěna vpravo od volantu. 
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obrázek č. 42 prostor pro ovládací skříňku radiostanice 

 
 
 
 
 
Výkonová jednotka radiostanice je umístěna za sedadlem velitele vozidla. 
 

 

obrázek č. 43 umístění výkonových částí radiostanice 

 

 

 
 
 
Měniče 24/12 V radiostanic, ručních radiostanic, ručních svítilen a elektronický odpojovač spotřebičů 

baterií (hlídač napětí) jsou umístěny pod krytem v centrálním elektrorozvodném panelu (před velitelem 
vozidla dole). 

 

obrázek č. 44 umístění měničů a hlídače napětí 

 

 

 

 

 

 

Vozidlo je vybaveno elektronickým odpojovačem spotřebičů od baterií (hlídačem napětí) pro připojení 
přístrojů s trvalým odběrem proudu (převážně dobíječe ručních svítilen, dobíječe ručních radiostanic apod.). 
Hlídač napětí zajišťuje automatické odpojení přístrojů při poklesu napětí a opětovné připojení přístrojů při 
normálním napětí.  

 

Kontrolky v kabin ě řidiče 
 
Na přístrojové desce vpravo od volantu jsou umístěny všechny potřebné přístroje, kontrolky, spínače a 

přepínače.  
 

 obrázek č. 45 vypínače a kontrolky 

 

 

 

 

 

1 vypínač přídavných dálkových pracovních světlometů na přední masce 
2 vypínač s kontrolkou pro zapnutí kohoutu asanační lišty 
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3 kontrolka otevření dveří a roletek, sklopení žebříku nástavby, otevření bedny na horní plošině 
4 kontrolka osvětlení žebříku a horní plošiny 
5 vypínač s kontrolkou pro osvětlení okolí vozidla (zářivky na bocích) 
6 vypínač LED světel RAPTOR umístěných na přední masce vozidla 
7 vypínač světel oranžové aleje na zadní stěně nástavby 
8 vypínač pomocného pohonu 
 
Světelná a zvuková výstražná signalizace 
 
Na střeše kabiny řidiče jsou umístěny dva zábleskové LED majáky modré barvy. Majáky jsou vybaveny 

ochranným krytem.  
Majáky na střeše kabiny řidiče, výstražná světla v přední a zadní části nástavby a na přední masce, 

siréna mají společné ovládání. Ovládací skříňka těchto výstražných zařízení je umístěna v podhledu v kabině 
řidiče. 

 

obrázek č. 46 majáky na kabině řidiče  

 
 

obrázek č. 47 ovládací skříňka výstražných zařízení 

 
 
 
 
 
 
Záblesková výstražná LED světla na přední masce se zapínají současně s majáky umístěnými na kabině 

řidiče, ale lze je vypnout samostatně a to vypínačem umístěným u kontrolek. Kontrolka ve vypínači svítí, 
jestliže jste světla odpojili. 

 

 

obrázek č. 48 výstražná světla na přední masce, vypínač 

 

 

obrázek č. 49 výstražná světla na nástavbě 
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Pod předním nárazníkem je umístěna siréna s možností volby tónu „WAIL“, „YELP“, „HILO“ a 
s reproduktorem pro hlášení. 

 

 

obrázek č. 50 umístění sirény  

 
 
 
Nad zadními výklopnými dveřmi je umístěna oranžová výstražná alej. Výstražná alej se zapíná 

vypínačem umístěným v kabině řidiče vpravo od volantu a označeným symbolem výstražného světla. Alej 
začne blikat a rozsvítí se kontrolka ve vypínači, která signalizuje zapnutí výstražné aleje.  

Přepínačem umístěným na ovládacím panelu čerpacího zařízení ovládáte směr svícení. Při sepnutí 
přepínače do polohy = nebo – se určuje směr svícení doleva nebo doprava.  

 
Výstražnou alej lze ovládat pouze při zatažené ruční brzdě a sepnutém klíčku v zapalování v poloze II.  
 

obrázek č. 51 oranžová výstražná alej 

 
 
 

obrázek č. 52 ovládání aleje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osvětlení 
 
U ovládací skříňky radiostanice je na flexibilním držáčku umístěna lampička na čtení map, ovládá se 

spínačem na tělese svítidla. 
 

 

 

 

 

obrázek č. 53 lampička na čtení map 

 
 
 
 
 
V nástavbě automobilu je zabudováno LED osvětlení bočních skříní. Osvětlení skříní je ovládáno 

prostřednictvím dveřních spínačů, které zároveň signalizují otevření roletek a dveří rozsvícením kontrolky 
dveří na přístrojové desce. Osvětlení skříní funguje pouze při zapnutých obrysových světlech.  
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Skříň čerpacího zařízení je osvětlena světlem umístěným na výklopných dveřích. Osvětlení zadní skříně 
je ovládáno prostřednictvím dveřních spínačů, které zároveň signalizují otevření roletek rozsvícením 
kontrolky dveří na přístrojové desce. Vypínač na světle musí být ponechán v poloze „I“ – světlo se rozsvítí 
ihned po otevření dveří. Osvětlení funguje pouze při zapnutých obrysových světlech. 

 

Na bocích nástavby jsou umístěna zářivková svítidla RESOLUX pro osvětlení okolí vozidla, jejich 
zapnutí je prováděno z kabiny řidiče vypínačem umístěným na palubní desce. Vypínač je označen symbolem 
pracovního světla. 

 
obrázek č. 54 osvětlení okolí 

vozidla 

 
 
 
 
 
 
 
Na žebříku je koncový spínač, který po sklopení žebříku rozsvítí kontrolku dveří. Pod spínačem je 

umístěn vypínač pro osvětlení žebříku a horní plošiny. Po přepnutí tohoto vypínače do polohy „I“  se 
rozsvítí kontrolka v kabině řidiče. 

 
Na žebříku je koncový spínač, který po sklopení žebříku rozsvítí kontrolku dveří. Pod spínačem je 

umístěn vypínač pro osvětlení žebříku a horní plošiny. Po přepnutí tohoto vypínače do polohy „I“  se 
rozsvítí kontrolka umístěná v kabině řidiče na palubní desce vpravo od volantu. 

 

obrázek č. 55 osvětlení žebříku a horní plošiny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na trubkovém rámu na přední masce kabiny řidiče jsou umístěny přídavné dálkové pracovní 

světlomety, které se ovládají vypínačem umístěným v kabině řidiče vlevo od volantu. Tyto světlomety lze 
zapnout pouze při zapnutých dálkových světlech. 

 
obrázek č. 56 přídavné pracovní světlomety, vypínač 

 
 
 
 
 
 

 
 
Držáky přídavných požárních světlometů 
 
Na zábradlí horní plošiny a na bocích v přední části plošiny jsou umístěny držáky pro zapojení 

požárního světlometu se zásuvkou. 
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obrázek č. 57 držáky požárního světlometu, zásuvky 

 
 
 
 
 
 
Ostatní 
 
Na zadní stěně nástavby jsou umístěna směrová světla, brzdová světla, koncová světla, svítilna osvětlení 

SPZ, zadní mlhová svítilna, couvací světlomet, signalizátor couvání.  
 
Nad ovládacím panelem čerpacího zařízení je rozvaděč elektropneumatických ventilů (viz popis 

v kapitole 3.13 Nouzové ovládání čerpacího zařízení). 
 

2.11.5 ELEKTROCENTRÁLA  
 

V levé přední schráně vozidla je na výsuvném platě umístěna elektrocentrála,  která slouží jako zdroj 
elektrické energie pro přídavná zařízení. 

Při provozu elektrocentrály je třeba dbát předpisů pro obsluhu a práci na elektrozařízeních, dodržovat 
pokyny pro provoz elektrocentrály od výrobce a tyto předpisy: 

- ČSN 33 2000-4–41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem; 
- ČSN 33 2000-4–47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti 
 
 
 
 
obrázek č. 58 elektrocentrála (ilustrační foto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při provozu elektrocentrály musí být zajištěno její chlazení – elektrocentrála musí být vysunuta na 

výsuvném platě. Roletka úložného prostoru s elektrocentrálou musí být vysunuta v krajní poloze.  
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UPOZORNĚNÍ! 
 
 Elektrocentrálu musí obsluhovat proškolená osoba. 
 Před začátkem provozu se ujistěte, že k vývodům elektrocentrály nejsou připojeny žádné spotřebiče a 
potom vysuňte elektrocentrálu na výsuvném platě ven z vozidla! Provoz elektrocentrály ve vozidle a 
během jízdy není dovolen! 
 Před nastartováním elektrocentrály vždy proveďte kontrolu před použitím. 
 Strojní části jako je kryt motoru, výfuk, flexibilní hadice výfuku se při provozu mohou extrémně 
zahřát. Nikdy se těchto částí při provozu nebo krátce po vypnutí nedotýkejte! Zabraňte dotyku 
horkých částí elektrocentrály s lehce zápalnými materiály. 
 Neprovozujte elektrocentrálu v uzavřeném prostoru. Výfukové plyny jsou velmi škodlivé, ujistěte se 
proto, že je elektrocentrála v dobře provzdušněném prostoru, ve kterém se nezdržují v její blízkosti 
osoby nebo zvířata. 
 Elektrocentrála musí být umístěna na vodorovném podkladu, jinak může dojít k vylití benzínu.  
 Benzín skladujte v nádobách k tomu určených. Nekuřte při zacházení s benzínem a nezacházejte s 
otevřeným ohněm poblíž elektrocentrály.  
 Při horkém motoru nebo s motorem v chodu SE NESMÍ snímat víčko nalévacího hrdla paliva ani 
dolévat palivo do nádrže. Palivo se nesmí dolévat v uzavřených nebo neodvětraných prostorách. Před 
doplňováním paliva nechte motor několik minut vychladnout. Po použití elektrocentrály uzavřete 
palivový ventil. 
 Nesahejte na pohyblivé části, kabel zapalovací svíčky nebo tlumič výfuku při provozu elektrocentrály. 
 Provoz elektrocentrály ve vozidle a během jízdy není dovolen! 
 Pro správný chod elektrocentrály a bezpečnost obsluhy je třeba dodržovat platné předpisy a platné 
ČSN pro ochranu při práci s el. zařízením. 
 Je třeba dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze dodaném výrobcem elektrocentrály. 
 Přečtěte si pečlivě návod k obsluze elektrocentrály, dodávaný jejím výrobcem. 
 

�  Bližší údaje o obsluze a údržbě elektrocentrály naleznete v samostatném návodu k obsluze a údržbě 
 dodávaném výrobcem elektrocentrály. 
 
 

2.11.6 LANOVÝ NAVIJÁK S ELEKTROPOHONEM 
Přední část kabiny řidiče je uzpůsobena pro montáž lanového navijáku s elektropohonem. Naviják je 

umístěný na předním nárazníku, kde je uložen na čepech. Naviják je odnímatelný.  
Pro provoz je třeba zapojit napájecí vodiče navijáku do startovací zásuvky. Zásuvka pro pomocný 

start je umístěna pod předním nárazníkem vpravo ve směru jízdy vedle odpojovače lanového 
navijáku. 

Na předním nárazníku je grafický symbol 24 V, který označuje místo umístění zásuvky. 
 
Po ukončení provozu je nutné naviják odpojit pomocí odpojovače navijáku. Odpojovač lanového 

navijáku je umístěný pod předním nárazníkem vpravo ve směru jízdy.  
 

 
obrázek č. 59 lanový naviják  
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UPOZORNĚNÍ! 
Pokud je nutné provést s vozidlem brodění, je nutné lanový naviják zdemontovat. 
 
POZOR! 
Je přísně zakázáno používat lanový naviják ke zvedání nebo přepravě osob! 
Při manipulaci s lanem používejte vždy kožené rukavice! 
Při provozu dodržujte bezpečnou vzdálenost od navijáku, nedotýkejte se prsty lana ani háku! 
V žádném případě nepřekračujte lano, je-li v tahu! 
Nepřibližujte se k lanu, je-li v tahu a pamatujte, že případné jeho roztržení může vést ke zranění 
s vážnými následky! 
Pro zabezpečení příslušného břemene je třeba minimálně 5 ovinutí lana okolo bubnu! 
Naviják je konstruován pouze pro přerušovaný provoz. Při manipulaci by se mělo s navijákem 
pracovat pouze v krátkých intervalech, aby se minimalizovalo zahřívání motoru! 
Silový okruh elektroinstalace pro napájení navijáku je vybaven odpojovačem NAVIJÁKU, pomocí 
kterého je nutné lanový naviják odpojit vždy po ukončení provozu. 
 

�  Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a údržbě elektrického šnekového navijáku dodávaný jeho 
 výrobcem. 

 

2.12 EMISE HLUKU 
 

Na požárních automobilech se provádí Zkouška hluku pro prohlášení hodnot emise hluku (viz ČSN EN 
1846–2 příloha F). 

Hladina akustického tlaku se měří podle EN ISO 11201, ve vzdálenosti 1 m od hranolu, který pokrývá 
vozidlo, ve vzdálenostech nejméně každé 2 m. 

Pokud je hodnota naměřené průměrné hladiny akustického tlaku v pracovní poloze větší než 80 dB, 
musí se vyjádření hodnoty akustického výkonu vyjádřit obrázkem. 
 

obrázek č. 60 hodnoty akustického výkonu  
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3 OBSLUHA VOZIDLA 
 
POZOR!!! 
Při jízdě s vozidlem mějte plně naplněné nebo úplně vypuštěné nádrže na hasivo (voda, pěnidlo). 
Při jízdě s poloprázdnými nádržemi se zvyšuje riziko nehody. Pokud budete muset jet  
s poloprázdnými nádržemi, tak omezte maximální rychlost na 50 km.h-1. 
 

3.1 PODVOZEK  
� Pokyny pro provoz a obsluhu jsou uvedeny v samostatném návodu k obsluze a údržbě  dodávaném 
 výrobcem podvozku. 

3.1.1 PLNĚNÍ BRZDOVÉ SOUSTAVY TLAKOVÝM VZDUCHEM 
 
Přípojka pro doplňování vzduchu na stojícím vozidle je umístěna v levé přední stupačce. 
 
Při doplňování vzduchu z dílenského kompresoru nebo z centrálního rozvodu vzduchu přes přívodní 

hrdlo do brzdové soustavy dbejte na to, aby byl vzduch zbaven nečistot a kondenzátu. Nečistoty obsažené 
v tlakovém vzduchu jsou příčinou špatné funkce přístrojů brzdové soustavy a následně jejich poruchy. 

 
 

obrázek č. 61 přípojka tlakového vzduchu  

 

 
 

3.2 ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ 
Před každou manipulací s kohouty snižte otáčky motoru, aby poklesl tlak v čerpacím zařízení. 

 
UPOZORNĚNÍ! 
Je nutné, aby čerpadlo obsluhoval pouze vyškolený personál. 
Čerpadlo v chodu vytváří hluk, proto používejte vhodnou ochranu sluchu! 
Dávejte pozor na vytékající horkou vodu! 
Všechny úkony spojené s údržbou a mazáním provádějte pouze na odtlakovaném a odvodněném 
čerpadle v klidovém stavu! 
 

�  Bližší popis a údaje o bezpečnostních opatřeních a údržbě čerpadla naleznete v samostatném návodu 
 čerpadla. 

 

3.2.1 ZAPÍNÁNÍ POMOCNÉHO POHONU ČERPADLA 
 
Pomocný pohon čerpadla se zapíná v kabině řidiče nebo na ovládacím panelu čerpacího zařízení. 

 
UPOZORNĚNÍ! 
Před zapnutím pomocného pohonu musí být ve vzduchovém okruhu minimální pracovní tlak  
600 kPa. 
UPOZORNĚNÍ! 
Zkontrolujte, zda máte vozidlo zajištěno proti pohybu (musí být zatažena ruční brzda)! 

Postup při zapínání pohonu čerpadla z kabiny řidiče 

• Zabrzděte parkovací brzdu. Nechejte motor běžet volnoběžnými otáčkami.  



1494N/3797.07/2014 

  46 

• Sešlápněte zcela pedál spojky. 
• Vyčkejte krátce (asi 1 sekund) a stiskněte dolní část kolébkového spínače. Kontrolka signalizující 

zapnutí pomocného pohonu se rozsvítí. 
 

obrázek č. 62 kolébkový spínač pomocného pohonu, kontrolka v kabině řidiče 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postup při vypínání pohonu čerpadla z kabiny řidiče: 
 
• Vedlejší pohon se smí vypínat pouze u stojícího vozidla, za chodu motoru volnoběžnými otáčkami. 
• Sešlápněte zcela pedál spojky a stiskněte kolébkový spínač, pomalu uvolněte spojkový pedál. Kontrolka 

na přístrojové desce zhasne. 
 

� Bližší informace k zapínání pomocného pohonu z kabiny řidiče naleznete v samostatném návodu k 
podvozku, který dodává jeho výrobce. 

 

Zapínání pomocného pohonu z ovládacího panelu čerpacího zařízení 
 

obrázek č. 63 vypínač pomocného pohonu na ovládacím panelu čerpacího zařízení 

 
 
Postup při zapínání a vypínání pomocného pohonu: 
 

• Zkontrolujte, zda je zařazen neutrál a nastartujte motor. 
• Vypínač pomocného pohonu na ovládacím panelu čerpacího zařízení „POHON ČERPADLA“  otočte 

doprava, do první (aretované) polohy (zapne se el. proud pro vzduchový ventil spojky), počkejte cca 3 
sec., vlastní pohon čerpadla zapnete otočením a současně přidržením vypínače do druhé (nearetované) 
polohy a jeho vrácením do polohy první.  

• Pohon čerpadla vypnete otočením vypínače do nulové polohy. Pokud se pomocný pohon nevypnul, 
otočte vypínačem pomocného pohonu do první polohy a hned poté do polohy „0“.  
 

UPOZORNĚNÍ! 
Chod čerpadla bez vody je max. 60 s! 
Při zapnutém pomocném pohonu nesmí otáčky motoru překročit 1900 ot. min-1. 
 
Nepřekračujte maximální otáčky čerpadla při ovládání z místa u čerpacího agregátu  
nad 3400 ot. min-1. Po překročení těchto otáček by mohlo dojít k poškození čerpacího zařízení. 
 
Pro následující kapitoly obsluhy platí: 
 

Vycházíme z předpokladu, že je nastartovaný motor (volnoběžné otáčky). 
 
Všechny kohouty (plnění nádrže, průtokového navijáku, odvodňovací), vřetenové ventily výtlaků a 

klapka sání z nádrže jsou zavřeny – při nedovření nastávají problémy při zavodnění čerpadla vývěvou. 
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Před jakoukoliv manipulací s čerpacím zařízením je nutné přepnout vypínač „EL. PROUD“  na 

ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy "1" . 
 
Ovladač vývěvy je možné za běžných podmínek ponechávat v poloze „AUT“ . Vývěva se automaticky 

vypne při dosažení tlaku 0,08 MPa v čerpadle. Pokud je to z nějakých důvodů nutné (např. za provozu 
dochází ke kolísání tlaku kolem vypínací hodnoty a vývěva se nepravidelně zapíná) je možné vývěvu trvale 
vypnout přesunutím ovladače do polohy „0“ . 
 

3.3 PLNĚNÍ NÁDRŽE NA VODU 

3.3.1 PLNĚNÍ NÁDRŽE ČERPADLEM Z VOLNÉHO ZDROJE 
Automobil přistavte ke zdroji vody. Jde-li o volný zdroj, dbejte, aby čerpaná voda byla čistá, 

neprovzdušněná (vodní přepad nebo jez). Je-li sací hloubka větší než 2 m (kolmá výška od vodní hladiny do 
osy čerpadla), klesá výkon čerpadla s možností výskytu kavitace, která snižuje životnost čerpadla. 
Nezapomeňte zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu.  

 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Zkontrolujte, zda máte vozidlo zajištěno proti pohybu (musí být zatažena ruční brzda)! 
 

1 Sestavte savicové vedení, připojte ho na sací hrdlo čerpacího zařízení a ponořte sací koš do vody 
tak, aby byl dostatečně ponořen a bylo zaručeno čerpání jen čisté vody. Jakákoliv nečistota, která 
se s čerpanou vodou dostane do nádrže, může porušit těsnost uzavíracích armatur a zvýšit riziko 
závad během provozu. 

2 Přepněte přepínač „EL. PROUD“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „1“ . 

3 Přepněte přepínač „VÝVĚVA“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „AUT“ . 

4 V kabině řidiče nebo na ovládacím panelu čerpacího zařízení zapněte pomocný pohon čerpadla. 

5 Nastavte otáčky do 2200 min-1 a vyčkejte, než se zaplaví čerpadlo – při dosažení tlaku 0,08 MPa se 
vývěva automaticky vypne. 

6 Přepněte vypínač „PLNĚNÍ NÁDRŽE“ do polohy „1“  a naplňte nádrž. Průběh plnění sledujte na 
hladinoměru VODA. Maximální doporučený tlak při plnění nádrže je 0,4 MPa. 

7 Po naplnění nádrže přepněte vypínač „PLNĚNÍ NÁDRŽE“ do polohy „0“  a vypněte pomocný 
pohon čerpadla. 

8 Přepněte přepínač „VÝVĚVA“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „0“ . 

9 Přepněte přepínač „EL. PROUD“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „0“ . 

10 Po ukončení plnění nádrže odvodněte čerpací zařízení – viz kapitola 3.12 Odvodnění 

 
Čerpadlo je také možné zaplavit zbytkem vody v nádrži. V tomto případě postupujte následovně: 
 

1 Sestavte savicové vedení, připojte ho na sací hrdlo čerpacího zařízení a ponořte sací koš do vody. 

2 Přepněte přepínač „EL. PROUD“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „1“ . 

3 Otevřete klapku sání z nádrže KS  (ovládací páku přesuňte do polohy „I“ ). 

4 Přepněte přepínač „VÝVĚVA“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „AUT“ . 

5 V kabině řidiče nebo na ovládacím panelu čerpacího zařízení zapněte pomocný pohon čerpadla. 
Dbejte, aby při zapínání pomocného pohonu byly nastaveny co nejnižší otáčky. 

6 Po zaplavení čerpadla zavřete klapku sání z nádrže KS – při dosažení tlaku 0,08 MPa se vývěva 
automaticky vypne. 
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7 Přepněte vypínač „PLNĚNÍ NÁDRŽE“ do polohy „I“  a naplňte nádrž. Průběh plnění sledujte na 
hladinoměru VODA. Maximální doporučený tlak při plnění nádrže je 0,4 MPa. 

8 Po naplnění nádrže přepněte vypínač „PLNĚNÍ NÁDRŽE“ do polohy „0“  a vypněte pomocný 
pohon čerpadla. 

9 Přepněte přepínač „VÝVĚVA“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „0“ . 

10 Přepněte přepínač „EL. PROUD“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „0“ . 

11 Po ukončení plnění nádrže odvodněte čerpací zařízení – viz kapitola 3.12 Odvodnění 

3.3.1 PLNĚNÍ NÁDRŽE HYDRANTEM 
 

1 Sestavte vedení, připojte ho k některé z přípojek pro plnění nádrže hydrantem (pod levou nebo 
pravou zadní schránou před výtlaky). 

2 Přepněte přepínač „EL. PROUD“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „1“ . 

3 Přepněte vypínač „HYDRANT LEVÝ“ nebo „HYDRANT PRAVÝ“ nebo oba na ovládacím 
panelu čerpacího zařízení do polohy „1“  a naplňte nádrž. Průběh plnění sledujte na hladinoměru 
VODA.  

4 Po naplnění nádrže zavřete přívod vody, přepněte vypínač „HYDRANT LEVÝ“ nebo 
„HYDRANT PRAVÝ“ na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „0“  a odpojte vedení. 

5 Přepněte přepínač „EL. PROUD“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „0“ . 

6 Po ukončení plnění nádrže odvodněte potrubí hydrantu – viz kapitola 3.12 Odvodnění 

3.4 PLNĚNÍ PĚNIDLOVÉ NÁDRŽE 
Na vozidle je umístěna pěnidlová nádrž, která se plní buď ručně nálevkou přístupnou z horní plošiny, 

nebo pomocí elektrického čerpadla Hornet, které je součástí výbavy. 
 

obrázek č. 64 plnění pěnidlové nádrže 

 
 
 
1 kryt nálevky (v přepravní poloze je sklopen) 
2 plnicí uzávěr s odvzdušňovacími otvory 
3 zátka uložená v držáčku 
4 odvodňovací otvor s přepadem 
 
 
 
 
 

 
POZOR! 
Pěnidlo by mohlo v přímém kontaktu ohrozit Vaše zdraví. Zabraňte proto jeho požití, vdechování či 
přímému kontaktu s pokožkou. Při práci s pěnidlem používejte  
ochranné pomůcky (ochranné rukavice, ochranu očí, ochranu dýchacích cest)! 
Obsluha pracující s pěnidly musí být řádně seznámena s informacemi uvedenými  
v bezpečnostním listě vámi používaného pěnidla. 
 

�  Pokyny bezpečnostní, pokyny pro první pomoc, informace o zacházení a skladování, informace 
 toxikologické, informace ekologické, informace o zneškodňování, informace pro přepravu jsou 
 uvedeny v BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ vámi používaného pěnidla. Důkladně se s těmito 
 informacemi seznamte! 
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Postup plnění pěnidlové nádrže: 

1 Odšroubujte plnicí uzávěr na dně nálevky, zátku vyjměte z držáčku a odvodňovací otvor 
zazátkujte. Průběh plnění sledujte na hladinoměru PĚNA, umístěném na ovládacím panelu 
čerpacího zařízení. 

2 Plnicí uzávěr po naplnění nádrže zašroubujte a vytáhněte zátku přepadového potrubí (odvodňovací 
otvor potrubí přepadu uzavírejte zátkou pouze při doplňování pěnidla, přepadové potrubí slouží 
také k odvodu vody z plnicí nálevky při dešti nebo mytí vozidla). 

3 Zátku uschovejte do držáčku. 

4 Nechte odtéct přebytečné pěnidlo. Nálevku a přepadové potrubí propláchněte čistou vodou. 

 
POZOR! 
Odvodňovací otvor uzavírejte zátkou POUZE, když budete plnit nádrž. Pokud necháte zátku 
v odvodňovacím otvoru a v nálevce bude voda, která při nízkých teplotách zamrzne, dojde 
k poškození plnicího uzávěru, zamrznutí odvzdušňovacích otvorů a následnému poškození nádrže! 
Po naplnění nádrže je nutné řádně omýt všechna místa na vozidle, kde vám pěnidlo  
při plnění nebo následném proplachu vyteklo. Při nedostatečném omytí může dojít  
k vážnému poškození nástavby. 
 

3.5 STŘÍKÁNÍ VODOU – NÍZKOTLAK 

3.5.1 STŘÍKÁNÍ VODOU Z NÁDRŽE 
1 Připojte hadicové vedení k příslušnému výtlaku. 

2 Přepněte přepínač „EL. PROUD“ na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „1“ . 

3 Otevřete klapku sání z nádrže KS  (ovládací páku přesuňte do polohy „I“ ). 

4 Zapněte pomocný pohon čerpadla. Dbejte, aby při zapínání byly nastaveny nejnižší otáčky. 

5 Otevřete pomalu příslušný výtlak a nastavte otáčky čerpadla dle požadovaného tlaku.  

3.5.1.1 Ukončení stříkání vodou z nádrže 

1 Snižte otáčky motoru na volnoběh a vypněte pomocný pohon čerpadla. Uzavřete příslušný výtlak. 

2 Zavřete klapku sání z nádrže KS  (ovládací páku přesuňte do polohy „0“ ). 

3 Přepněte přepínač „EL. PROUD“ na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „0“. 

4 Proveďte odtlakování hadicového vedení – viz kapitola 3.11 Odtlakování 

5 Po skončení stříkání čerpací zařízení odvodněte – viz kapitola 3.12 Odvodnění 

3.5.2 STŘÍKÁNÍ VODOU Z VOLNÉHO ZDROJE 
1 Sestavte sací vedení, připojte ho na sací hrdlo čerpadla a ponořte sací koš do vody tak, aby byl 

dostatečně ponořen a bylo zaručeno čerpání jen čisté vody. Jakákoliv nečistota, která se s čerpanou 
vodou dostane do nádrže, může porušit těsnost uzavíracích armatur a zvýšit riziko závad během 
provozu.  

2 Připojte hadicové vedení k příslušnému výtlaku. 

3 Přepněte přepínač „EL. PROUD“ na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „1“ . 

4 Zapněte pomocný pohon čerpadla. Dbejte, aby při zapínání byly nastaveny nejnižší otáčky. 

5 Přepněte přepínač „VÝVĚVA“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „AUT“ . 

6 Nastavte otáčky do 2200 min-1 a vyčkejte, než se zaplaví čerpadlo – při dosažení tlaku 0,08 MPa se 
vývěva automaticky vypne. 

7 Otevřete pomalu příslušný výtlak a nastavte otáčky čerpadla dle požadovaného tlaku.  



1494N/3797.07/2014 

  50 

 
UPOZORNĚNÍ! 
Maximální doba chodu čerpadla bez vody je 60 sekund!  

3.5.2.1 Ukončení stříkání vodou z volného zdroje 

1 Snižte otáčky čerpadla na volnoběh a vypněte pomocný pohon čerpadla. Uzavřete příslušný výtlak. 

2 Odpojte sací vedení. 

3 Přepněte přepínač „VÝVĚVA“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „0“ . 

4 Přepněte přepínač „EL. PROUD“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „0“ . 

5 Proveďte odtlakování hadicového vedení – viz kapitola 3.11 Odtlakování 

6 Po skončení stříkání a odtlakování hadicového vedení čerpací zařízení odvodněte – viz kapitola 
3.12 Odvodnění 

3.6 STŘÍKÁNÍ VODOU – VYSOKOTLAK 
1 Podle bodů v kapitolách 3.5.1 nebo 3.5.2 uveďte čerpací zařízení do provozu. 

2 Pistolovou proudnici vyjměte z držáků, odviňte hadici z vysokotlakého navijáku a buben navijáku 
zajistěte proti samovolnému otáčení, viz kapitola 2.7 Zařízení pro rychlý zásah 

3 Při rozvinuté hadici zkontrolujte před zapnutím vysokotlaku, že je ovládací páka navijáku 
přesunuta do polohy „NAVÍJENÍ“!  

4 Přepněte vypínač „VYSOKOTLAK“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „1“ . 

5 Nastavte otáčky čerpadla dle požadovaného tlaku. 

UPOZORNĚNÍ! 
Maximální doba chodu čerpadla bez vody je 60 sekund!  
 
Poznámka: Vysokotlak může obsluha zapínat kdykoli během provozu – před zapnutím doporučujeme 
snížení tlaku v čerpadle. 

3.6.1.1 Ukončení stříkání  

1 Snižte otáčky čerpadla na volnoběh a vypněte pomocný pohon čerpadla. 

2 Přepněte vypínač „VYSOKOTLAK“  do polohy „0“ . 

3 Podle bodů uvedených v kapitole 3.5.1.1 Ukončení stříkání vodou z nádrže uveďte čerpací zařízení 
do klidu 

4 Po skončení stříkání čerpací zařízení a průtokový naviják odvodněte – viz kapitola 3.12 Odvodnění 

UPOZORNĚNÍ! 
Před použitím vysokotlaké hadice doporučujeme odvinout minimálně vnější vrstvu 
hadice. 
Před zpětným navinutím odviňte vysokotlakou hadici v celé délce. Při zpětném  
navíjení je nutné navíjenou hadici mírně a stejnoměrně utahovat. Při přílišném utažení hadice hrozí 
při dalším použití průtokového navijáku poškození a případná deformace bubnu navijáku. Je 
nepřípustné, aby při navíjení docházelo přílišným utažením hadice k deformaci jejího průřezu! 
Při rozvinutí hadice zkontrolujte před zapnutím vysokotlaku, že je ovládací páka navijáku přesunuta 
do polohy „NAVÍJENÍ“. 

3.7 STŘÍKÁNÍ PĚNOU-NÍZKOTLAK  
 
UPOZORNĚNÍ! 
Podle druhu použitého pěnotvorného prostředku musí být při přepravě, skladování, manipulaci a 
používání dodržovány příslušné pokyny stanovené výrobcem hasiva. 
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Jedná se zejména o: 
- dodržování bezpečnostních pokynů 
- bezpečnostní opatření pro ochranu osob 
- ekologická opatření 
- pokyny pro první pomoc 
- opatření pro hasební zásah 
- snášenlivost s jinými hasivy 
- pokyny pro likvidaci obalů 
 
 
 
POZOR! 
Pěnidlo by mohlo v přímém kontaktu ohrozit Vaše zdraví. Zabraňte proto jeho požití,  
vdechování či přímému kontaktu s pokožkou. Při práci s pěnidlem používejte ochranné  
pomůcky (ochranné rukavice, ochranu očí, ochranu dýchacích cest)! 
 

3.7.1 STŘÍKÁNÍ PĚNOU – VODA Z NÁDRŽE, PĚNIDLO Z NÁDRŽE 
1 Přepněte přepínač „EL. PROUD“ na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „1“ . 

2 Otevřete klapku sání z nádrže KS  (ovládací páku přesuňte do polohy „I“ ). 

3 Zapněte pomocný pohon čerpadla. Dbejte na to, aby při zapínání pomocného pohonu byly 
nastaveny nejnižší otáčky. 

4 Připojte hadicové vedení k příslušnému výtlaku. 

5 Nastavte otáčky čerpadla tak, aby tlak na čerpadle byl přibližně 0,3 MPa. 

6 Páčku kohoutu tlakové vody přiměšovače přesuňte do polohy „1“ . 

7 Přesuňte páčku „PĚNIDLO Z NÁDRŽE“  do polohy „1“ . Otevře se kohout sání pěnidla z nádrže. 

8 Ovládacím kolečkem na regulační klapce přiměšování RKp nastavte požadované % přiměšování. 

9 Otevřete pomalu příslušný výtlak a nastavte otáčky čerpadla dle požadovaného tlaku.  

10 Nastavené % přiměšování může obsluha během stříkání libovolně měnit. 

UPOZORNĚNÍ! 
Maximální doba chodu čerpadla bez vody je 60 sekund!  

3.7.1.1 Ukončení stříkání a provedení proplachu 

1 Snižte otáčky čerpadla a přesuňte páčku „PĚNIDLO Z NÁDRŽE“  do polohy „0“ . Kohoutu sání 
pěnidla z nádrže se uzavře. 

2 Ovládacím kolečkem na regulační klapce přiměšování RKp nastavte největší % přiměšování a 
páčku kohout proplachu přesuňte do polohy „1“ . 

3 Zvyšte otáčky čerpadla a proplachujte tak dlouho, dokud z výtlaků neteče čistá voda. 

4 Proveďte úplný proplach, tj. propláchněte i potrubí, která nebyla použita. 

5 Ovládacím kolečkem na regulační klapce přiměšování RKp nastavte 0 % přiměšování. 

6 Páčku kohoutu tlakové vody přiměšovače přesuňte do polohy „0“ , páčku kohoutu proplachu 
přesuňte do polohy „0“ . 

7 Odšroubujte slepou matici na přípojce sání pěnidla z volného zdroje. 

8 Páčku kohoutu proplachu přesuňte do polohy „1“, páčku kohoutu sání pěnidla z volného zdroje 
přesuňte do polohy „1“ a propláchněte i potrubí sání pěnidla z volného zdroje. 

9 Snižte otáčky čerpadla na volnoběh a vypněte pomocný pohon čerpadla. 
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10 Páčku kohoutu proplachu přesuňte do polohy „0“ , páčku kohoutu pěnidla z volného zdroje 
přesuňte do polohy „0“ . 

11 Zavřete klapku sání z nádrže KS  (ovládací páku přesuňte do polohy „0“ ).  

12 Přepněte přepínač „EL. PROUD“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „0“ . 

13 Proveďte odtlakování hadicového vedení – viz kapitola 3.11 Odtlakování 

14 Po skončení stříkání a odtlakování hadicového vedení čerpací zařízení odvodněte – viz kapitola 
3.12 Odvodnění 

3.7.2 STŘÍKÁNÍ PĚNOU – VODA Z NÁDRŽE, PĚNIDLO Z VOLNÉHO ZDROJE 
1 Přepněte přepínač „EL. PROUD“ na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „1“ . 

2 Otevřete klapku sání z nádrže KS  (ovládací páku přesuňte do polohy „I“ ). 

3 Na přípojku pro sání pěnidla z volného zdroje našroubujte sací nástavec a ponořte ho do nádoby 
s pěnidlem. 

4 Zapněte pomocný pohon čerpadla. Dbejte na to, aby při zapínání pomocného pohonu byly 
nastaveny nejnižší otáčky. 

2 Připojte hadicové vedení k příslušnému výtlaku. 

3 Nastavte otáčky čerpadla tak, aby tlak na čerpadle byl přibližně 0,3 MPa. 

4 Páčku kohoutu tlakové vody přiměšovače přesuňte do polohy „1“ . 

5 Páčku kohoutu sání pěnidla z volného zdroje přesuňte do polohy „1“ . 

6 Ovládacím kolečkem na regulační klapce přiměšování RKp nastavte požadované % přiměšování. 

7 Otevřete pomalu příslušný výtlak a nastavte otáčky čerpadla dle požadovaného tlaku.  

8 Nastavené % přiměšování může obsluha během stříkání libovolně měnit. 

UPOZORNĚNÍ! 
Maximální doba chodu čerpadla bez vody je 60 sekund!  

3.7.2.1 Ukončení a stříkání a provedení proplachu 

1 Při ukončení stříkání pěnou snižte tlak, vyjměte sací nástavec z nádoby s pěnidlem a ponořte ho do 
nádoby s čistou vodou. 

2 Ovládacím kolečkem na regulační klapce přiměšování RKp nastavte největší % přiměšování a 
páčku kohoutu proplachu přesuňte do polohy „1“ . 

3 Proplachujte tak dlouho, dokud z výtlaků neteče čistá voda. 

4 Proveďte úplný proplach, tj. propláchněte i potrubí, která nebyla použita. 

5 Ovládacím kolečkem na regulační klapce přiměšování RKp nastavte 0 % přiměšování. 

6 Páčku kohoutu tlakové vody přiměšovače přesuňte do polohy „0“ , páčku kohoutu proplachu 
přesuňte do polohy „0“. 

7 Páčku kohoutu sání pěnidla z volného zdroje přesuňte do polohy „0“ . 

8 Snižte otáčky čerpadla na volnoběh a vypněte pomocný pohon čerpadla. 

9 Zavřete klapku sání z nádrže KS  (ovládací páku přesuňte do polohy „0“ ).  

10 Přepněte přepínač „EL. PROUD“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „0“. 

11 Proveďte odtlakování hadicového vedení – viz kapitola 3.11 Odtlakování 

12 Po skončení stříkání a odtlakování hadicového vedení čerpací zařízení odvodněte – viz kapitola 
3.12 Odvodnění 
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POKUD NENÍ NÁDOBA S VODOU K PROPLACHU K DISPOZICI, ALE V NÁDRŽI ZŮSTALA 
VODA, POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ: 
 

1 Po ukončení stříkání pěnou snižte tlak a přesuňte ovládací páčku kohoutu tlakové vody 
přiměšovače do polohy „0“ a páčku kohoutu sání pěnidla z volného zdroje přesuňte do polohy 
„0“ . 

2 Odšroubujte sací nástavec a našroubujte slepou matici na přípojku sání pěnidla z volného zdroje.  

3 Ovládacím kolečkem na regulační klapce přiměšování RKp nastavte největší % přiměšování. 

4 Páčku kohoutu tlakové vody přiměšovače přesuňte do polohy „1“ , páčku kohoutu proplachu 
přesuňte do polohy „1“ . 

5 Proplachujte tak dlouho, dokud z výtlaků neteče čistá voda. 

6 Proveďte úplný proplach, tj. propláchněte i potrubí, která nebyla použita. 

7 Ovládacím kolečkem na regulační klapce přiměšování RKp nastavte 0 % přiměšování. 

8 Páčku kohoutu tlakové vody přiměšovače přesuňte do polohy „0“ , páčku kohoutu proplachu 
přesuňte do polohy „0“ a odšroubujte slepou matici z přípojky sání pěnidla z volného zdroje. 

9 Páčku kohoutu proplachu přesuňte do polohy „1“ “, páčku kohoutu sání pěnidla z volného 
zdroje přesuňte do polohy „1“ a propláchněte i potrubí sání pěnidla z volného zdroje. 

10 Páčku kohoutu proplachu přesuňte do polohy „0“,  páčku kohoutu sání pěnidla z volného zdroje 
přesuňte do polohy „0“ a našroubujte slepou matici na přípojku sání pěnidla z volného zdroje. 

11 Snižte otáčky čerpadla na volnoběh a vypněte pomocný pohon čerpadla. 

12 Zavřete klapku sání z nádrže KS  (ovládací páku přesuňte do polohy „0“ ).  

13 Přepněte přepínač „EL. PROUD“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „0“ . 

14 Proveďte odtlakování hadicového vedení – viz kapitola 3.11 Odtlakování 

15 Po skončení stříkání a odtlakování hadicového vedení čerpací zařízení odvodněte – viz kapitola 
3.12 Odvodnění 

3.7.3 STŘÍKÁNÍ PĚNOU – VODA Z VOLNÉHO ZDROJE, PĚNIDLO Z NÁDRŽE 
1 Sestavte sací vedení, připojte ho na sací hrdlo čerpadla a ponořte sací koš do vody tak, aby byl 

dostatečně ponořen a bylo zaručeno čerpání jen čisté vody. Jakákoliv nečistota, která se s čerpanou 
vodou dostane do nádrže, může porušit těsnost uzavíracích armatur a zvýšit riziko závad během 
provozu. 

2 Připojte hadicové vedení k příslušnému výtlaku. 

3 Přepněte přepínač „EL. PROUD“  na ovládacím panelu do polohy „1“ . 

4 Zapněte pomocný pohon čerpadla. Dbejte na to, aby při zapínání pomocného pohonu byly 
nastaveny nejnižší otáčky. 

5 Přepněte přepínač „VÝVĚVA“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „AUT“ . 

6 Nastavte otáčky do 2200 min-1 a vyčkejte, než se zaplaví čerpadlo – při dosažení tlaku 0,08 MPa se 
vývěva automaticky vypne. 

7 Nastavte otáčky čerpadla tak, aby tlak na čerpadle byl přibližně 0,3 MPa. 

8 Páčku kohoutu tlakové vody přiměšovače přesuňte do polohy „1“ . 

9 Páčku „PĚNIDLO Z NÁDRŽE“  přesuňte do polohy „1“ . Otevře se kohout sání pěnidla z nádrže. 

10 Ovládacím kolečkem na regulační klapce přiměšování RKp nastavte požadované % přiměšování. 

11 Otevřete pomalu příslušný výtlak a nastavte otáčky čerpadla dle požadovaného tlaku.  

12 Nastavené % přiměšování může obsluha během stříkání libovolně měnit. 
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UPOZORNĚNÍ! 
Maximální doba chodu čerpadla bez vody je 60 sekund!  

3.7.3.1 Ukončení stříkání a provedení proplachu 

1 Snižte otáčky čerpadla a přesuňte páčku „PĚNIDLO Z NÁDRŽE“  do polohy „0“ . Uzavře se 
kohout sání pěnidla z nádrže. 

2 Ovládacím kolečkem na regulační klapce přiměšování RKp nastavte největší % přiměšování a 
páčku kohoutu proplachu přesuňte do polohy „1“ . 

3 Zvyšte otáčky čerpadla a proplachujte tak dlouho, dokud z výtlaků neteče čistá voda. 

4 Proveďte úplný proplach, tj. propláchněte i potrubí, která nebyla použita. 

5 Ovládacím kolečkem na regulační klapce přiměšování RKp nastavte 0 % přiměšování. 

6 Páčku kohoutu tlakové vody přiměšovače přesuňte do polohy „0“ , páčku kohoutu proplachu 
přesuňte do polohy „0“ . 

7 Odšroubujte slepou matici na přípojce sání pěnidla z volného zdroje. 

8 Páčku kohoutu proplachu přesuňte do polohy „1“ , páčku kohoutu sání pěnidla z volného zdroje 
přesuňte do polohy „1“ a propláchněte i potrubí sání pěnidla z volného zdroje. 

9 Páčku kohoutu proplachu přesuňte do polohy „0“ , páčku kohoutu pěnidla z volného zdroje 
přesuňte do polohy „0“ a našroubujte slepou matici na přípojku sání pěnidla z volného zdroje.  

10 Snižte otáčky čerpadla na volnoběh a vypněte pomocný pohon čerpadla. 

11 Přepněte přepínač „EL. PROUD“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „0“ . 

12 Proveďte odtlakování hadicového vedení – viz kapitola 3.11 Odtlakování 

13 Po skončení stříkání čerpací zařízení odvodněte – viz kapitola 3.12 Odvodnění 

3.7.4 STŘÍKÁNÍ PĚNOU – VODA A PĚNIDLO Z VOLNÉHO ZDROJE 
1 Sestavte sací vedení, připojte ho na sací hrdlo čerpadla a ponořte sací koš do vody tak, aby byl 

dostatečně ponořen a bylo zaručeno čerpání jen čisté vody. Jakákoliv nečistota, která se s čerpanou 
vodou dostane do nádrže, může porušit těsnost uzavíracích armatur a zvýšit riziko závad během 
provozu. 

2 Připojte hadicové vedení k příslušnému výtlaku. 

3 Přepněte přepínač „EL. PROUD“  na ovládacím panelu do polohy „1“ . 

4 Zapněte pomocný pohon čerpadla. Dbejte na to, aby při zapínání pomocného pohonu byly 
nastaveny nejnižší otáčky. 

5 Přepněte přepínač „VÝVĚVA“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „AUT“ . 

6 Nastavte otáčky do 2200 min-1 a vyčkejte, než se zaplaví čerpadlo – při dosažení tlaku 0,08 MPa se 
vývěva automaticky vypne. 

7 Na přípojku sání pěnidla z volného zdroje našroubujte sací nástavec a ponořte ho do nádoby 
s pěnidlem. 

8 Páku kohoutu sání pěnidla z volného zdroje přesuňte do polohy „1“ . 

9 Nastavte otáčky čerpadla tak, aby tlak na čerpadle byl přibližně 0,3 MPa. 

10 Páčku kohoutu tlakové vody přiměšovače  přesuňte do polohy „1“ . 

11 Ovládacím kolečkem na regulační klapce přiměšování RKp nastavte požadované % přiměšování.  

12 Otevřete pomalu příslušný výtlak a nastavte otáčky čerpadla dle požadovaného tlaku. 

13 Nastavené % přiměšování si může obsluha během stříkání libovolně měnit. 
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3.7.4.1 Ukončení stříkání a provedení proplachu 

1 Při ukončení stříkání pěnou snižte tlak, vyjměte sací nástavec z nádoby s pěnidlem a ponořte ho do 
nádoby s čistou vodou.  

2 Ovládacím kolečkem na regulační klapce přiměšování RKp nastavte největší % přiměšování a 
páčku kohoutu proplachu přesuňte do polohy „1“ . 

3 Proplachujte tak dlouho, dokud z výtlaků neteče čistá voda. 

4 Proveďte úplný proplach, tj. propláchněte i potrubí, která nebyla použita. 

5 Ovládacím kolečkem na regulační klapce přiměšování RKp nastavte 0 % přiměšování. 

6 Páčku kohoutu tlakové vody přiměšovače přesuňte do polohy „0“ , páčku kohoutu proplachu 
přesuňte do polohy „0“ . 

7 Snižte otáčky čerpadla na volnoběh a vypněte pomocný pohon čerpadla. 

8 Přepněte přepínač „EL. PROUD“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „0“ . 

9 Proveďte odtlakování hadicového vedení – viz kapitola 3.11 Odtlakování 

10 Po skončení stříkání a odtlakování hadicového vedení čerpací zařízení odvodněte – viz kapitola 
3.12 Odvodnění 

3.8 STŘÍKÁNÍ PĚNOU-VYSOKOTLAK  
 
UPOZORNĚNÍ! 
Podle druhu použitého pěnotvorného prostředku musí být při přepravě, skladování, manipulaci a 
používání dodržovány příslušné pokyny stanovené výrobcem hasiva. 
Jedná se zejména o: 
- dodržování bezpečnostních pokynů 
- bezpečnostní opatření pro ochranu osob 
- ekologická opatření 
- pokyny pro první pomoc 
- opatření pro hasební zásah 
- snášenlivost s jinými hasivy 
- pokyny pro likvidaci obalů 
 
 
POZOR! 
Pěnidlo by mohlo v přímém kontaktu ohrozit Vaše zdraví. Zabraňte proto jeho požití,  
vdechování či přímému kontaktu s pokožkou. Při práci s pěnidlem používejte ochranné  
pomůcky (ochranné rukavice, ochranu očí, ochranu dýchacích cest)! 
 

1 Podle bodů 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 nebo 3.7.4 uveďte čerpací zařízení do provozu. 

2 Pistolovou proudnici vyjměte z držáků, odviňte hadici z vysokotlakého navijáku, buben navijáku 
zajistěte proti samovolnému otáčení a nasaďte na pistolovou proudnici pěnotvorný nástavec (viz 
kapitola 2.7 Zařízení pro rychlý zásah). 

3 Při rozvinuté hadici zkontrolujte před zapnutím vysokotlaku, že je ovládací páka navijáku 
přesunuta do polohy „NAVÍJENÍ“!  

4 Přepněte vypínač „VYSOKOTLAK“  na ovládacím panelu čerpacího zařízení do polohy „1“ . 

5 Nastavte otáčky čerpadla dle požadovaného tlaku. 

UPOZORNĚNÍ! 
Maximální doba chodu čerpadla bez vody je 60 sekund!  
 
Poznámka: Vysokotlak může obsluha zapínat kdykoli během provozu – před zapnutím doporučujeme 
snížení tlaku v čerpadle 
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3.8.1 UKONČENÍ STŘÍKÁNÍ VYSOKOTLAKEM 
 

1 Snižte otáčky čerpadla na volnoběh a vypněte pomocný pohon čerpadla. 

2 Po ukončení stříkání pěnou je nutné propláchnout kromě pěnidlového potrubí i potrubí 
vysokotlaku, včetně průtokového navijáku a vysokotlaké proudnice. Proto vypínač 
„VYSOKOTLAK“  ponechte zapnutý v poloze „1“ a vysokotlakou proudnici otevřenou dokud se 
nepropláchne potrubí vysokotlaku a z proudnice nezačne stříkat voda. 

3 Přepněte vypínač „VYSOKOTLAK“  do polohy „0“ . 

4 Podle bodů v kapitole 3.7.1.1, 3.7.2.1, 3.7.3.1 nebo 3.7.4.1 uveďte čerpací zařízení do klidu. 

5 Po skončení stříkání čerpací zařízení a průtokový naviják odvodněte – viz kapitola 3.12 Odvodnění 

UPOZORNĚNÍ! 
Před použitím vysokotlaké hadice doporučujeme odvinout minimálně vnější vrstvu 
hadice. 
Před zpětným navinutím odviňte vysokotlakou hadici v celé délce. Při zpětném  
navíjení je nutné navíjenou hadici mírně a stejnoměrně utahovat. Při přílišném utažení hadice hrozí 
při dalším použití průtokového navijáku poškození a případná deformace bubnu navijáku. Je 
nepřípustné, aby při navíjení docházelo přílišným utažením hadice k deformaci jejího průřezu! 
Při rozvinutí hadice zkontrolujte před zapnutím vysokotlaku, že je ovládací páka navijáku přesunuta 
do polohy „NAVÍJENÍ“. 
 

3.9 STŘÍKÁNÍ ODNÍMATELNOU LAFETOVOU PROUDNICÍ 
 
POZOR! 
Než začnete stříkat, zkontrolujte, že všechny osoby (hasiči i civilisté) jsou mimo  
dostřik proudu. Nikdy nemiřte proudem vody na vedení vysokého napětí.  Ujistěte se  
také, že proud hasiva nezpůsobí nikoliv nezbytné škody na majetku. 

 

3.9.1 STŘÍKÁNÍ VODOU NEBO PĚNOU 
Vycházejte z kapitoly 3.5 Stříkání vodou nebo 3.7 Stříkání pěnou. Obsluha čerpacího zařízení se liší 

podle toho, zda stříkáte vodou (pěnou) z nádrže nebo vodou (pěnou) z volného. Při obsluze střešní lafety 
postupujte takto: 

 
Vycházíme z předpokladu, že motor běží ve volnoběžných otáčkách a čerpadlo je zaplaveno vodou. 

1 Sestavte lafetovou proudnici a nastavte ji do požadovaného směru. 

2 Přepněte přepínač „KOHOUT LAFETY“  na zábradlí horní plošiny do polohy „1“ . Z lafetové 
proudnice začne stříkat voda (pěna).  

POZOR! 
Kohout lafetové proudnice zapínejte pouze po nasazení všech částí lafetové  
proudnice (tzn. trubkový nástavec, otočná lafeta, proudnice) a nastavení  
proudnice do požadovaného směru.  
Při předčasném zapnutí může dojít k velmi vážným poraněním!!! 

3 Nastavte otáčky čerpadla dle požadovaného tlaku.  

3.9.1.1 Ukončení stříkání  

1 Pokud byla použita pěna, je nutné propláchnout kromě pěnidlového potrubí i potrubí k lafetové 
proudnici, včetně lafetové proudnice – viz postup ukončení stříkání pěnou v kapitole 3.7 s tím, že 
necháte vypínač „KOHOUT LAFETY“  v poloze „1“ a počkáte, až z lafetové proudnice začne téct 
čistá voda 
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2 Snižte otáčky čerpadla na volnoběh. 

3 Přepněte přepínač „KOHOUT LAFETY“  do polohy „0“  – ze střešní lafetové proudnice přestane 
stříkat voda. 

4 Čerpací zařízení uveďte do klidového stavu dle kapitoly 3.5, 3.7 

5 Po ukončení stříkání odvodněte střešní lafetovou proudnici i čerpací zařízení – viz kapitola 3.12 
Odvodnění 

 

 
UPOZORNĚNÍ! 
Podle druhu použitého pěnotvorného prostředku musí být při přepravě, skladování, manipulaci a 
používání dodržovány příslušné pokyny stanovené výrobcem hasiva. 
Jedná se zejména o: 
- dodržování bezpečnostních pokynů 
- bezpečnostní opatření pro ochranu osob 
- ekologická opatření 
- pokyny pro první pomoc 
- opatření pro hasební zásah 
- snášenlivost s jinými hasivy 
- pokyny pro likvidaci obalů 
 
POZOR! 
Pěnidlo by mohlo v přímém kontaktu ohrozit Vaše zdraví. Zabraňte proto jeho požití,  
vdechování či přímému kontaktu s pokožkou. Při práci s pěnidlem používejte 
ochranné pomůcky (ochranné rukavice, ochranu očí, ochranu dýchacích cest)! 
 

3.10 STŘÍKÁNÍ ASANA ČNÍ LIŠTOU  
 

Při stříkání asanační lištou za jízdy je nutné upravit rychlost pojezdu potřebám stříkání – otáčky čerpadla 
a rychlost pojezdu se ovládají společně plynovým pedálem.  
 

1 Páku klapky sání z nádrže přesuňte do polohy „I“ . 

2 V kabině řidiče zapněte pomocný pohon. 

3 Vypínačem umístěným v kabině řidiče (vpravo od volantu) otevřete kohout asanační lišty. 

4 Navolte směr jízdy a rozjeďte se. Pro jízdu vpřed zařaďte první rychlostní stupeň a pro jízdu vzad 
zpětný převodový stupeň. 

5 Nastavte otáčky čerpadla dle požadovaného tlaku. 

UPOZORNĚNÍ! 
Rychlost při stříkání za jízdy je výrobcem podvozku omezena na maximálně 
10 km/hod. 
Před zapnutím pomocného pohonu snižte otáčky čerpadla na volnoběh. 
Během jízdy je zakázáno přeřazovat rychlostní stupně! 

3.10.1 UKONČENÍ STŘÍKÁNÍ ASANA ČNÍ LIŠTOU 
 

1 Snižte otáčky čerpadla na volnoběh. 

2 Zařaďte neutrál a vypínačem umístěným v kabině řidiče zavřete kohout asanační lišty. 

3 Vypněte pomocný pohon čerpadla. 

4 Páku klapky sání z nádrže přesuňte do polohy „0“ . 
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5 Po ukončení stříkání odvodněte potrubí asanační lišty a čerpací zařízení – viz kapitola 3.12 
Odvodnění 

 
UPOZORNĚNÍ! 
Zkontrolujte, zda jste po ukončení stříkání vypnuli pomocný pohon! 
Jízdu se zapnutým pomocným pohonem používejte pouze při stříkání asanační lištou! 
 

3.11 ODTLAKOVÁNÍ HADICOVÉHO VEDENÍ  
Při stříkání ručním vedením dochází při uzavření proudnice na konci hadicového vedení k jeho 

natlakování, proto doporučujeme před odpojením hadicového vedení od výtlaku čerpadla provést 
odtlakování. 
    

3.11.1 ODTLAKOVÁNÍ RU ČNÍHO VEDENÍ  
  Vřetenové ventily výtlaků 75 jsou vybaveny zpětnou klapkou, která samočinně (pružinou) zabraňuje 

vracení vody zpět do čerpadla. Tuto klapku lze otevřít táhlem na tělese kohoutu. 
 

 
 
 
 
 

obrázek č. 65 táhlo zpětné klapky vřetenového ventilu 
 
 
 
 
 

1 Pomocný pohon čerpadla je vypnutý. 

2 Jsou otevřeny odvodňovací kohouty umístěné pod zadní skříní. 

3 Otevřete vřetenový ventil výtlaku. Po maximálním vyšroubování ovládacího kolečka vytáhněte 
táhlo odjišťování zpětné klapky a pokračujte ve vyšroubovávání (táhlo držte vytažené po celou 
dobu otvírání) – voda z hadicového vedení odteče přes čerpadlo. 

4 Po úplném otevření vřetenového ventilu výtlaku pusťte táhlo ovládání otvírání zpětné klapky. 

5 Počkejte cca 2 minuty a můžete odpojit hadicové vedení. 

6 Zavřete vřetenové ventily výtlaků. 

3.12 ODVODNĚNÍ 
Odvodnění provádějte vždy po ukončení provozu. V zimním období, kdy teploty klesají pod 0 °C, 

proveďte odvodnění v co nejkratší době po ukončení zásahu a poté ještě jednou po návratu vozidla do 
garáže. Vysušte také všechny vnitřní prostory nástavby, do kterých se při zásahu dostala voda. Pokud došlo k 
zamrznutí vody v některých částech nástavby, neodstraňujte led násilím, ale vyčkejte, až rozmrzne. 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Odvodnění provádějte úplné, tj. i u těch částí rozvodu vody, které nebyly v provozu. 
 

Odvodňovací potrubí čerpadla nízkotlaké a vysokotlaké části, vysokotlakého potrubí je vyvedeno pod 
zadní výklopné dveře. Jednotlivá potrubí jsou zakončena odvodňovacími kohouty. 

Odvodňovací potrubí vodní nádrže je vyvedeno na pravou stranu vozidla do pravé přední skříně a je 
zakončeno odvodňovacím kohoutem.  

Odvodňovací potrubí chlazení převodovky a pomocného pohonu je vyvedeno na levou stranu vozidla 
za kabinu řidiče, potrubí jsou ukončena odvodňovacími kohouty (kulový kohout WARME 3/8“).  
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obrázek č. 66 odvodňovací kohouty na vozidle  

 

 

 

 

 

ČERPADLO 
1 Čerpadlo vypnuto, pomocný pohon vypnutý. 

2 Otevřete odvodňovací kohouty nízkotlaké a vysokotlaké části čerpadla pod zadními výklopnými 
dveřmi. 

VODNÍ NÁDRŽ - ODKALENÍ NÁDRŽE 
 

Vzhledem k tomu, že je možné při plnění nádrže vodou nasát i drobné nečistoty, je potřeba nádrž 
odkalit. Odkalení nádrže provádějte 1x za 14 dní a to tak, že otevřete rohový odvodňovací kohout nádrže 
umístěný v pravé přední skříni. Nechte odtéct nečistoty a potom odvodňovací kohout nádrže uzavřete.  

VODNÍ NÁDRŽ - POTRUBÍ SÁNÍ Z NÁDRŽE 
  
Nádrž odvodňujte pouze při provádění pravidelné údržby. 
 

1 Přesuňte páčku „SÁNÍ Z NÁDRŽE“  do polohy „1“ . Otevře se klapka sání z nádrže KS. 

2 Otevřete odvodňovací kohout vodní nádrže, umístěný v pravé přední skříni vozidla. Pokud je 
v nádrži hodně vody a je nutné ji vypustit, odšroubujte ještě navíc víčko ze sacího hrdla a nechte 
vodu odtéct přes sací hrdlo.  

3 Pokud se při vypouštění nádrže dostala voda přes sací potrubí i do čerpadla, odvodněte i čerpadlo. 
Po ukončení odvodnění přesuňte páčku „SÁNÍ Z NÁDRŽE“  do polohy „0“ . 

POTRUBÍ VÝTLAK Ů 
1 Otevřete vřetenové ventily výtlaků, sundejte víčka na potrubí výtlaků a nechte odtéct vodu z 

rozvaděče čerpadla a potrubí. 

POTRUBÍ HYDRANTU 
 
UPOZORNĚNÍ! 
I v případě, že byla použita pouze jedna větev hydrantového vedení, odšroubujte  
víčko a otevřete kohout hydrantu KH i u druhé větve a nechte vytéct vodu. 
 

1 Otevřete KOHOUTY HYDRANTU KH, odšroubujte víčka spojek. 

2 Voda odteče přes potrubí. 

POTRUBÍ PLNĚNÍ NÁDRŽE 
1 Přepněte přepínač "EL. PROUD"  na ovládacím panelu do polohy "1" . 

2 Přepněte vypínač „PLNĚNÍ NÁDRŽE“ do polohy „1“ . Voda z potrubí odteče přes čerpadlo. 
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POTRUBÍ VYSOKOTLAKU 
1 Hadici průtokového navijáku zcela odviňte. Při rozvinování hadice přesuňte ovládací páku 

navijáku do polohy „ODVÍJENÍ“ .  

2 Po rozvinutí hadice přesuňte ovládací páku navijáku do polohy „NAVÍJENÍ“ , tím zajistíte buben 
navijáku proti samovolnému otáčení. Vysokotlakou proudnici zajistěte v otevřené poloze a položte 
ji na zem. 

3 Přepněte vypínač „VYSOKOTLAK“ do polohy „1“ . Otevřete odvodňovací kohout vysokotlakého 
potrubí pod zadními výklopnými dveřmi. 

4 Po odvodnění potrubí vysokotlaku a průtokového navijáku naviňte hadici zpět na průtokový 
naviják. Před samotným navíjením překontrolujte, zda je ovládací páka navijáku v poloze 
„NAVÍJENÍ“ , na ovládacím panelu navijáku zapněte vypínačem proud do navijáku, vypínačem 
„NAVÍJENÍ“  nebo pomocí nožního spínače potom podle potřeby ovládejte motor navijáku, 
zároveň přidržujte hadici a zajišťujte její správné navíjení.  

5 Vysokotlakou proudnici uzavřete a uložte do držáku. 

PĚNIDLOVÉ POTRUBÍ 
1 Páčky kohoutu tlakové vody přiměšovače a kohoutu proplachu přesuňte do polohy „I“ . 

2 Ovládacím kolečkem na regulační klapce přiměšování nastavte maximální % přiměšování. 

3 Odšroubujte slepou matici z přípojky pro sání pěnidla z volného zdroje a vyčkejte, než odteče 
voda.  

POTRUBÍ CHLAZENÍ POMOCNÉHO POHONU A P ŘEVODOVKY 
1 Otevřete odvodňovací kohouty umístěné na levém boku vozidla za kabinou řidiče. 

ODVODNĚNÍ PRO CELKOVOU MONTÁŽ ASANA ČNÍ LIŠTY 
(pokud je na vozidle celková montáž asanační lišty) 

1 Voda ze zadní části potrubí asanační lišty odteče přes čerpadlo.  

2 Pro odtečení vody ze střední a přední části potrubí je nutné rozpojit přívodní potrubí k asanační 
liště pod předním nárazníkem, trysky na asanační liště nastavit tak, aby z nich mohla voda co 
nejlépe odtéct (dle typu asanační lišty). Vypínačem umístěným v kabině řidiče otevřete kohout 
asanační lišty. 

3 Po odtečení vody vypínačem umístěným v kabině řidiče uzavřete kohout asanační lišty. 

4 Spojte přívodní potrubí k asanační liště. 

POTRUBÍ ODNÍMATELNÉ LAFETOVÉ PROUDNICE 
1 Přepněte vypínač „KOHOUT LAFETY“  do polohy „1“ . 

2 Nastavte lafetu do svislé polohy, aby voda mohla co nejlépe odtéct. 

3 Voda odteče přes čerpadlo. 

4 Po odtečení vody přepněte vypínač „KOHOUT LAFETY“  do polohy „0“ . 

 
UPOZORNĚNÍ! 
Po ukončení celkového odvodnění jednotlivé kohouty uzavřete a ještě jednou otevřete z důvodů 
odtečení zbytkové vody. Po jejím odtečení všechny otevřené kulové,  
odvodňovací kohouty a vřetenové ventily uzavřete a nasaďte víčka na spojky. 
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3.13 NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ ČERPACÍHO ZAŘÍZENÍ 

3.13.1 NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ ČERPACÍHO ZAŘÍZENÍ 
Většina kohoutů je ovládána elektropneumaticky tj. ovládací prvky na panelech spínají el. proud 

k ovládání ventilů, ze kterých se vzduch rozvádí k jednotlivým pneumatickým válcům. Při poruše v el. 
soustavě (vadný spínač, přerušený vodič, spálená cívka ventilu atd.) je možné ventily ovládat ručně, 
prostřednictvím šroubku na tělese ventilu. Šroubek se stlačí a otočí doprava, k čemuž je nutné použít 
šroubovák. 

 
Elektropneumatické ventily jsou umístěny v zadní skříni nad ovládacím panelem. Štítek s popisem 

jednotlivých ventilů je umístěn na horní straně ovládacího panelu. 
 
Vedle elektropneumatických ventilů je umístěn hlavní ventil, přes který je pouštěn vzduch k ostatním 

ventilům. Proto jestli chcete ovládat jednotlivé kohouty, tak musí být hlavní ventil v poloze „I“. 
 

obrázek č. 67 elektropneumatické ventily, nouzové 
ovládání 

 
   
 
 
  1  šroubovák  
  2  elektropneumatické ventily 
  3  ovládací šroubek 
  4  štítek s popisem 
  5  hlavní ventil  
 
UPOZORNĚNÍ! 
Hlavní ventil musí být vždy v poloze „I“. 
Hlavní ventil přepněte do polohy „0“ pouze při provádění oprav rozvodu vzduchu  
k čerpací jednotce (výměna hadic přívodu vzduchu ovládacím válcům, …) 
 

3.14 DRŽÁK DÝCHACÍHO PŘÍSTROJE V SEDADLE BOSTROM 
 
Sedadlo velitele vozidla (typ BOSTROM) je vybaveno držákem dýchacího přístroje (model  

ZIAMATIC MWAB-03-7) a výklopnou opěrkou hlavy. V sedadle je zabudován bezpečnostní pás. 
 

 
obrázek č. 68 sedadlo BOSTROM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Držák dýchacího přístroje je vyrobený z hliníkové slitiny. Má čtyři upínací ramena potažená plastem, 
která umožňují bezpečné zajištění dýchacího přístroje, aniž by došlo k poškození stěny tlakové lahve. 

 
Vložení tlakové lahve do držáku 
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1 Ovládací páku zvedněte nahoru, upínací ramena se roztáhnou. Konec ventilu tlakové lahve 
umístěte na vyčnívající hliníkovou patku.  

2 Tlakovou lahev naklánějte směrem dozadu, dokud nespočívá na zadní stěně držáku dýchacího 
přístroje. 

3 Jednou rukou přidržujte tlakovou lahev a druhou rukou tlačte jedno z upínacích ramen směrem 
dovnitř, dokud ramena neobejmou tlakovou lahev. 

4 Zatlačením na ovládací páku směrem dolů, se ujistěte, že je tlaková lahev bezpečně a správně 
uložena v držáku.  

 
 
 
 

obrázek č. 69 
ovládací páka, 
upínací ramena 

(ilustrační 
fotografie) 

 

 

 

 

 
 

3.14.1 INSTRUKCE K NASAZENÍ A UVOLN ĚNÍ DÝCHACÍHO PŘÍSTROJE 
 

1 Dýchací přístroj je uložený v držáku. Při sedání vložte ruce do popruhů dýchacího přístroje a 
zapněte si bederní pás na dýchacím přístroji. 

2 Zapněte si bezpečnostní pás sedadla. 

3  Po dojezdu na místo zásahu si odepněte bezpečnostní pás a zvednutím páky umístěné na pravé 
straně sedadla (ve směru jízdy) si rychle odjistíte 
dýchací přístroj z držáku. 

 

 
obrázek č. 70 páka pro odjištění dýchacího přístroje 
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3.14.2 SEŘÍZENÍ DRŽÁKU DÝCHACÍHO PŘÍSTROJE 
1 Přesuňte ovládací páku směrem nahoru. 

2 Uvolněte pojistnou matici a vyšroubujte ji.  

3 Otočte několikrát nastavovacím šroubem po směru hodinových ručiček. 

4 Umístěte tlakovou lahev mezi upínací ramena a zatlačte ji na pryžové dorazy. Ventilové ústrojí na 
konci lahve by mělo spočinout na spodní části držáku. 

5 Ručně uzavřete upínací ramena na tlakovou lahev a nechte ovládací páčku, aby se sklopila dolů. 
Nechte tlakovou lahev samu vycentrovat. 

6 Vyšroubujte nastavovací šroub, až se vrchní hrana ovládací páky zarovná s hranou otočného 
ramene. 

7 Utáhněte pojistnou matici a seřízení je dokončeno. 

 

obrázek č. 71 seřízení držáku (ilustrační fotografie) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.15 MANIPULACE S VÝSUVNÝMI PLATY A ROLETKAMI 

PLATA VÝSUVNÁ A VÝKLOPNÁ 
Při vysouvání (vyklápění) plata nejdříve zmáčkněte červené tlačítko na madle plata a současně zatlačte 

plato do protisměru pohybu, jímž chcete plato vysunout (vyklopit). Potom plato vysuňte (vyklopte) ve směru 
pohybu. Při zasouvání (zaklápění) plato zatlačíte zpět. 

 
Při zasouvání (zaklápění) plata, které je ve vysunuté (vyklopené) poloze zajištěno, zmáčkněte červené 

tlačítko na madle plata a současným tahem k sobě plato odjistěte a zasuňte (zaklopte).  
 

UPOZORNĚNÍ! 
Při manipulaci s platy se vždy ujistěte, zda je plato v poloze vysunuto nebo zasunuto  
zajištěno.  
Manipulace s výbavou na nezajištěných platech nebo přeprava vozidla s nezajištěnými  
platy může způsobit zranění osob nebo poškození výbavy. 
Výbavu na platech zajistěte v dopravní poloze vhodným způsobem tak, aby při jízdě 
zůstala na svém místě, a aby byla dodržena co nejnižší hranice vnitřního hluku. 
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obrázek č. 72 madlo plata 

 
 
 
 
 
 

ZAJIŠŤOVACÍ MECHANISMUS VÝSUVNÉHO PLATA 
 

Před vysunutím plata odjistěte zajišťovací mechanismus stlačením dolů. Při zasouvání zajišťovací 
mechanismus opět stlačte dolů a plato zasuňte. Zkontrolujte, zda je plato zajištěno proti samovolnému 
vysunutí (po zasunutí plata zatáhněte za rukojeť plata). 

 
 
 

 
obrázek č. 73 zajišťovací mechanismus 

 
 
 
 
 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Z důvodu bezpečnosti osob pohybujících se v blízkosti vysunutých a vyklopených  
plat jsou přesahující hrany vysunutého nebo vyklopeného plata polepeny reflexním označením. 

ROLETKY 
Při vysouvání odemčené roletky nejdříve průběžné madlo vyklopte a tahem nahoru roletku vytáhněte. 

 
obrázek č. 74 madlo roletky 

 

 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Po zavření roletky zkontrolujte, zda madlo zapadlo za smeky, aby nedošlo k otevření  
roletky během jízdy!  
 

3.16 ZIMNÍ PROVOZ 
Automobil je schopen celoročního provozu. Pro zajištění spolehlivého zimního provozu je nutná pečlivá 

údržba, ale i správná obsluha. Při zimním období se pro bezporuchový provoz musí splnit dané podmínky: 
 

• Při přerušení stříkání nevypínejte pomocný pohon (čerpadlo se musí otáčet zavodněné na 
volnoběh). 

• Po ukončení zásahu v co nejkratší době (cca 5 minut) proveďte celkové odvodnění – viz 
kapitola 3.12 Odvodnění. 

• Veškeré požární příslušenství a požární záchranné zařízení, které bylo použito a při zamrznutí 
by hrozilo jeho poškození, osušte a uložte zpět na své místo. 
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• Došlo-li ke vniknutí vody (pěny) do schrány automobilu, proveďte vysušení schrány, bočních 
vodítek roletky, lamel roletky.  Po vysušení proveďte namazání roletek – viz kapitola 4.7 
Mazání. 

• Vnitřní plochy celého čerpadla a uzavíracích armatur se nevysuší za krátkou dobu. Proto je 
nutné použít prostředky proti zamrznutí, i když čerpadlo nebude v činnosti při teplotách pod 
bodem mrazu. 

 

4 ÚDRŽBA 

4.1 ÚDRŽBA PODVOZKU 
�  Údržbu podvozku provádějte podle pokynů uvedených v samostatném návodu k obsluze a údržbě 
 dodávaném výrobcem podvozku. 

 
UPOZORNĚNÍ! 
Na čištění přístrojových prostorů a kabiny řidiče nepoužívejte tekoucí vodu.  
Uvolněné nečistoty vysajte vysavačem a potom dočistěte vlhkým hadrem.  
Tekoucí nebo stříkaná voda může poškodit elektrické součástky.  

4.2 ÚDRŽBA NÁSTAVBY 
Nedílnou součástí běžné údržby protipožárního zařízení je provádění pravidelných provozních zkoušek 

automobilu, zajišťující jeho provozní spolehlivost, funkčnost a akceschopnost. 
Nejméně 1x měsíčně je nutné uvést zařízení do provozu s ověřením jízdních vlastností v délce minimálně 30 
km. 
 
Součástí provozní zkoušky je: 

• zkouška sání a těsnosti 
• zkouška čerpacího zařízení – stříkání vodou 

4.2.1 ZKOUŠKA SÁNÍ A T ĚSNOSTI 
Zkouška sání a těsnosti se provádí vždy po ukončení provozu čerpacího zařízení nebo 1x měsíčně jako 

součást provozní zkoušky při dodržení tohoto postupu: 
Po úplném odvodnění, zaslepení sání a výtlaků, zapněte pohon čerpadla a po dosažení vakua 0,07 – 0,08 
MPa (do 30 s!) čerpadlo vypněte a zastavte motor. Od okamžiku vypnutí vývěvy sledujte na 
manovakuometru pokles vakua, který nemá být větší než 0,01 MPa za 60 s. Je-li pokles větší, kontrolujte 
těsnost čerpacího zařízení. Nelze-li zjistit netěsnost sluchem, zkoušejte ji cizím zdrojem tlakové vody, kterou 
dodávejte do sacího hrdla 125. Zkoušku tlakem vody provádějte postupně od tlaku 0,01 MPa až do 0,6 MPa, 
protože těsnost některých armatur stoupá s tlakem a jejich netěsnost se projeví při minimálním tlaku vody. 
Při zkoušce tlakem vody zajistěte odvzdušnění všech výtlačných hrdel a uzavíracích armatur. 
Případnou netěsnost včas odstraňte, jinak se snižuje pracovní sací výška při čerpání vody z volného zdroje. 
Po ukončení tlakové zkoušky odvodněte celé čerpací zařízení. 

4.2.2 ZKOUŠKA ČERPACÍHO ZAŘÍZENÍ – STŘÍKÁNÍ VODOU 
Pokud to provozní podmínky dovolí, stříkejte vodou z volného zdroje, protože nejste omezeni 

množstvím vody v nádrži. Na čerpacím zařízení nastavte jmenovité otáčky ± 100 min-1 při tlaku 1,0 MPa a 
stříkejte vodou při sací výšce max. 3 m po dobu nejméně 5 min. 
Na závěr této provozní zkoušky zkontrolujte provozní spolehlivost zařízení pro rychlý zásah. Čerpací 
zařízení uveďte do provozu, odviňte hadici s pistolovou proudnicí z průtokového navijáku a nastavte otáčky 
motoru na pracovní tlak čerpadla 4 MPa. Pistolovou proudnicí regulujte průtok od 0 do maxima po dobu asi 
5 minut. Po ukončené zkoušce celé zařízení odvodněte. 

4.2.3 KONTROLA VODNÍ NÁDRŽE 
Pravidelně po ukončení provozu nebo nejméně 1x za 3 měsíce kontrolujte: 

• funkčnost a stav membránových ventilů u přepadového potrubí 
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4.3 ÚDRŽBA ČERPACÍHO ZAŘÍZENÍ 
�   Bližší popis a údaje o bezpečnostních opatřeních a údržbě čerpadla naleznete v samostatném návodu 

 čerpadla. 
 

Údržba ostatních částí čerpacího zařízení se omezuje na promazávání pohyblivých částí mechanismu 
(viz kapitola 4.8 Mazání). 

 
UPOZORNĚNÍ! 
Na čištění prostoru čerpacího zařízení používejte jen vlhké hadry, tekoucí nebo  
stříkaná voda může poškodit elektrické součástky. Nepoužívejte žádné rozpouštědlo. 

4.4 ÚDRŽBA ODNÍMATELNÉ LAFETOVÉ PROUDNICE STINGER 
 

• Lafetu čistěte pouze mýdlem a vodou. Nikdy nepoužívejte žádný typ rozpouštědla, ředidla nebo 
podobný výrobek. 

• Po každém použití kontrolujte řádnou funkčnost kolíků západky. Pokud se některá část kolíků 
západky zablokuje nebo pokud se zdá, že nepracuje správně, lafetovou proudnici nepoužívejte. 
Nemažte žádnou část mechanismu kolíků západky. Kontaktujte servisní oddělení THT s.r.o. 

• Podle potřeby zkontrolujte, zda je vnitřek lafetové proudnice čistý. Jakoukoli nečistotu vypláchněte 
čistou vodou. 

• Podle potřeby vyměňte jakékoliv poškozené díly včetně nečitelných štítků. 
 

�   Bližší popis a údaje o údržbě odnímatelné lafetové proudnice naleznete v samostatném návodu 
 dodávaném výrobcem odnímatelné proudnice Stinger. 

4.5 ÚDRŽBA LANOVÉHO NAVIJÁKU  
 

• Jednou za měsíc kontrolujte držadlo spojky a ujistěte se, zda plně zapojí a odpojí spojku. 
• Zkontrolujte čelisti na spojce i bubnu, zda se otáčejí a zapadají do sebe. Pokud se otáčí přerušovaně, 

musí být okamžitě vyměněny. 
• Každých šest měsíců kontrolujte hladinu oleje v převodovce, zkontrolujte zapojení elektrických 

kabelů a případně dotáhněte uvolněné kotevní šrouby. 
 

�   Bližší popis a údaje o údržbě lanového navijáku naleznete v samostatném návodu dodávaném 
 výrobcem lanového navijáku. 

4.6 MYTÍ VOZIDLA 
Nástavba je polepena barevnou fólií. Vozidlo je polepeno reflexními pruhy pro obrysové zvýraznění 

(dále jen reflexní pruhy).  
 
Nejlepší ochranou proti škodlivému vlivu okolního prostředí je časté mytí a konzervace vozidla. To, jak 

často se má vozidlo mýt, závisí na mnoha faktorech, například na: 
- četnosti jeho používání 
- místě parkování (garáž, pod stromy apod.) 
- roční době 
- počasí 
- vlivem okolního prostředí 
 
Použijte čisticí prostředek na vysoce kvalitně natřené povrchy. Čisticí prostředek musí být mokrý, bez 

brusného účinku, nesmí obsahovat silná rozpouštědla a musí mít pH mezi 4 a 9. 
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4.6.1.1 Ruční mytí 
 
Pokud vozidlo umýváte ručně, nechte špínu nejdříve odmočit dostatečným množstvím vody a poté 

vozidlo dobře opláchněte. 
Pak ho lehce vyčistěte měkkou mycí houbou, žínkou nebo mycím kartáčem. Postupujte přitom shora 

dolů – začněte střechou. Při mytí vyvíjejte na povrch karoserie minimální tlak. Auto- šampón používejte jen 
na odstranění zvláště odolné špíny. 

Houbu nebo žínku v krátkých intervalech důkladně vymývejte. 
Kola, prahy a spodní části vozidla umývejte jako poslední. Na tyto části používejte jinou houbu. 
Po umytí vozidlo důkladně opláchněte a na závěr je otřete jelenicí. 
 
Barevnou fólii a reflexní pruhy lze mýt ručně houbou nebo měkkou látkou a studenou nebo teplou 

vodou s mýdlem, následuje opláchnutí čistou vodou. 

4.6.1.2 Mytí vozidla vysokotlakým zařízením 
 
Myjete-li vozidlo vysokotlakým čisticím zařízením, dodržujte bezpodmínečně pokyny k obsluze tohoto 

zařízení. To platí především pro pokyny týkající se tlaku a vzdálenosti trysky od povrchu vozidla. Udržujte 
dostatečně velký odstup od materiálů, jako jsou gumové hadičky nebo izolační materiály. 

Nepoužívejte v žádném případě kruhové trysky nebo tzv. čisticí frézy! 
 
Tlakové omývání lze provádět za následujících podmínek: 
 

• maximální tlak 80 bar 
• maximální teplota 60oC 
• minimální vzdálenost čistících trysek od povrchu je 30 cm 
• čistící hubice kolmo (90o ± 10o) k povrchu fólie a reflexních pruhů 
• nemiřte proudem vody v ostrém úhlu na okraje fólie a reflexních pruhů 
• používejte rozprašovací trysku s rozstřikovacím úhlem 40° 
• ujistěte se, že tryska je opatřena chráničem trysky (kryt hubice) 

 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Zvyšování jasu reflexních pruhů kyselinami a čistícími rozpouštědly může mít za jistou dobu 
nepříznivý vliv, protože dojde ke snížení lesku a reflexivity. Aby nedošlo k okamžitému poškození, 
nesmí tyto přípravky prosáknout vrchní fólií. 
Vyhýbejte se odírání fólie zbytečným drhnutím! 
Kartá če mohou zmatovat povrchovou úpravu fólie! 
Zvláště pneumatiky se nikdy nesmí čistit vysokotlakými kruhovými tryskami. I p ři relativn ě velkém 
odstupu a krátké době působení mohou na pneumatikách vzniknout viditelná, ale i neviditelná 
poškození – nebezpečí nehody! 
Po naplnění nádrže na pěnidlo nebo při potřísnění nástavby pěnidlem při provozu je nutné řádně 
omýt všechna místa na vozidle, kde vám pěnidlo při plnění, následném proplachu nebo provozu 
vyteklo. Při nedostatečném omytí může dojít k vážnému poškození nástavby. 

4.7 MAZÁNÍ 
TABULKA Č. 2 

MAZANÉ MÍSTO INTERVAL TYP OLEJE NEBO 
MAZIVA 

SPOJOVACÍ HŘÍDEL 
Spojovací hřídel pohonu 

čerpadla 

po 100 hodinách provozu 
nebo 1x za 6 měsíců 

tuk LV 2-3 

ČERPADLO 
Pohyblivé mechanismy (ovládání 

otáček) 
1x za 6 měsíců WD 40 

PRŮTOKOVÝ NAVIJÁK 
Řetěz navijáku 

1x za měsíc otřít suchým 
hadrem a nakonzervovat 

WD 40 
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Třecí plochy naváděcích válečků u 

navijáku 

 
1x za měsíc 

WD 40 

NÁDRŽ 
Uzávěr víka nádrže 

průběžně kontrolujte 
pohyblivost uzavíracího 

mechanismu víka, 
konzervujte třecí plochy 

uzávěru 

tuk AK 2 

UZAVÍRACÍ VÍ ČKA 
ZÁVITOVÝCH HRDEL 

Závity hrdel a víček 
po ukončení provozu tuk AKG 2 

PLATA 
Výsuvné lišty 

Zajišťovací mechanismy 

 
1x za 6 měsíců 
1x za 6 měsíců 

 

AKG 2 
AKG 2 

DVEŘE 
Závěs zadních dveří 

 
 

Vložka zámku 
 

1x za 6 měsíců prostříknout po celé délce 
závěsu 

 
 

vždy po oplachu nebo 1x za dva měsíce 

 
suchý mazací separační 

prostředek PTFE (např. PTFE 
DRY Lubt – VEIDEC) 

 
FAB Mazadlo Plus nebo FAB 

Mazadlo 
ROLETKY 

 
Lamely roletek 

 
Pryžová těsnění roletek 

 
Kluzné plochy vodicích lišt  

 
Rozvorové západky 

 
Vložka zámku roletek 

 
Zámek roletek 

Vždy po oplachu (v zimě řádně vysušit) 
 

1x z 6 měsíců (v zimě vždy po oplachu) 
 

1x za měsíc (vždy po oplachu) 
 

1x za měsíc (vždy po oplachu) 
 

1x za 6 měsíců (ochrana proti vodě) 
 

vždy po oplachu nebo 1x za dva měsíce 

 
Denaturovaný líh 

 
Glycerin 

 
WD 40 

 
WD 40 

 
WD 40 

 
FAB Mazadlo Plus nebo FAB 

Mazadlo 
   

 
UPOZORNĚNÍ! 
Pryžové profily (např. u roletek) jsou nevhodné pro styk s oleji, rozpouštědly a  
mazacími tuky. Pryžové profily ošetřujte silikonovým olejem nebo glycerinovým  
roztokem. 
 
POZOR! 
Při práci s mazivy a oleji používejte ochranné pracovní prostředky, abyste zabránili potřísnění 
pokožky, úrazu očí. Při práci s těmito výrobky dodržujte pokyny  
stanovené jejich výrobcem. 

5 PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ 

5.1 PODVOZEK 
� Poruchy podvozku provádějte podle pokynů uvedených v samostatném návodu k   
  obsluze a údržbě dodávaného výrobcem podvozku. 

5.2 ČERPADLO 

5.2.1 ČERPADLO DÁVÁ MALÝ VÝKON 
• Ucpaný sací koš – odmontujete jej a vyčistěte 
• Ucpané síto na vstupu do sacího potrubí – vyčistit 
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• Velká sací výška – změňte zdroj vody 
• Pryžová vložka savice je uvolněná (utržená) – savici vyměňte. 

5.2.2 ČERPADLO ZTRÁCÍ VODU ZA PROVOZU 
• Málo ponořený sací koš – dle situace více ponoříte nebo přemístěte 
• Netěsné sací vedení – zkontrolujte a dotáhněte šroubení savic 
• Sací výška překročila 7,5 m – vyhledáte nový zdroj vody 
• Uvolněné uzavírací víčko hrdla sání pěnidla ze zdroje – víčko dotáhněte 

5.2.3 ČERPADLO NELZE ZAVODNIT 
• Není zapnutý pomocný pohon čerpadla – zapněte jej 
• Čerpací zařízení nesplňuje podmínku z kapitoly 4.2.1 – prověřte a splňte podmínky 
• Netěsné sací vedení – zkontrolujte těsnící kroužky šroubení. Vyčistěte, případně vyměňte a 

šroubení řádně dotáhněte 

5.3 ROLETKA HLINÍKOVÁ 

UPOZORNĚNÍ! 
Při teplotách pod 0 °C je potřeba dbát na to, aby při oplachu nevnikla voda  
do uzavíracího mechanismu – nebezpečí zamrznutí! 

 
Pravidelně kontrolujte šroubová spojení uzavíracího mechanismu. Uvolněná šroubová spojení 

dotáhněte.  

 

5.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE 
           TABULKA Č.3 
 

ZÁVADA PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ 
 
 
nefunguje výstražné zařízení 

přepálená pojistka nebo 
závada na vedení 
špatné připojení na 
akumulátorovou baterii 
podvozku 

vyměnit pojistku nebo najít a opravit 
místo zkratu  
 
spoj očistit a dotáhnout 

nesvítí výstražné světlo 
(vpředu, vzadu) 

přepálená pojistka nebo 
závada na vedení 
vadná žárovka 

vyměnit pojistku nebo najít a opravit 
místo zkratu  
vyměnit žárovku 

hladinoměry vody a pěnidla 
neukazují množství náplně 

závada na vedení 
nebo vadná sonda 

najít a opravit místo zkratu  
vyměnit sondu 

nesvítí kontrolky a spínače 
na panelech 

vadné žárovky nebo závada na 
vedení 

vyměnit žárovky nebo najít a opravit 
místo zkratu 

 
porucha navíjení navijáku 

přepálená pojistka 
vadné relé 
vadný motor 
závada na vedení 

vyměnit pojistku 
vyměnit relé 
vyměnit motor  
najít a opravit místo zkratu 

snížený výkon sirény porucha reproduktoru vyměnit 
 

porucha radiostanice 
závada RDS 
závada měniče 
závada na vedení 

vyměnit pojistku 
vyměnit pojistku 
najít a opravit místo zkratu 

 
 
POZOR! 
Před výměnou žárovek nebo LED světel vždy vypněte odpojovač akumulátorových  
baterií! Nedodržení může způsobit zranění osob. 
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6 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH NÁVOD Ů A PŘÍRUČEK 
 
1. Návod k obsluze a údržbě podvozku  
2. Návod k obsluze a údržbě čerpadla  
3. Návod k obsluze a údržbě opticko-akustického zařízení 
4. Návod k obsluze osvětlovacího stožáru  
5. Návod na instalaci, obsluhu a údržbu odnímatelné lafetové proudnice  
6. Návod k obsluze lanového navijáku  
 

7 SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH 
1 Kontrolní a ovládací prvky čerpacího zařízení 
  
2. Schéma zapojení potrubí 
 
3. QHn charakteristika čerpadla 
 
 
 
 

POZNÁMKY: 
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OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA Č. 1 KONTROLNÍ A OVLÁDACÍ PRVKY ČERPACÍHO ZAŘÍZENÍ 
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA Č. 2 SCHÉMA ZAPOJENÍ POTRUBÍ 
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA Č. 3 QHN CHARAKTERISTIKA ČERPADLA 
 


