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SPECYFIKACJA: POMPA CRQB DLA LOTNICZYCH AKCJI RATOWNICZO-GAŚNICZYCH ARFF  
 

Najbardziej odporna i niezawodna pompa ARFF dla lotnisk 
 

Odporna  mechanicznie i  niezawodna jednostopniowa,  normalnie ssąca  pompa rodziny  Waterous  

CR  zapewnia specjalistom akcji  ARFF na lotniskach wysoki przepływ i napęd łańcuchowy QB  przy  

parametrach nominalnych 7800 L/min @ 15.5 bar. Mo-del CRQB, jak wszystkie nasze pompy przed  

wysyłką  do klienta  przechodzi  pełne  próby  obciążeniowe  dla  potwierdzenia wyspecyfikowanych  

przez firmę  Waterous osiągów. Pompa CRQB objęta jest wyjątkową w tej branży 5-letnią gwarancją. 

 

Cechy konstrukcyjne: 
 

Ośrodkowa pompa pożarnicza Waterous CRQB typu normalnie 
ssącego posiada napęd łańcuchowy. Konstrukcja pompy jest 
jednostopniowa, dzielona w pionie i pozwala na pobór wody ze 
zbiornika pojazdu, hydrantu lub z zewnątrz. Wydajność nominal- 
na pompy CR w zastosowaniach ARFF wynosi 7570 l/min przy 
ciśnieniu netto 15.5 bar.  

 
Pompa CR posiada samonastawne uszczelnienie mecha-
niczne, wymienne pierścienie ślizgowe oraz zapobiegający 
wibracjom, wyważony mechanicznie i zrównoważony hydra-
ulicznie wirnik, a także wszystkie, łożyska toczne kulkowe   

smarowane olejem. 
 
Pompy Waterous konstruowane są pod wymagania indywi-
dualne, a nasi wykwalifikowani inżynierowie gotowi są 
pomóc klientom dobrać taki zestaw obejmujący pompę, 
podwozie samochodu i silnik, który zapewnia największą 
wydajność i jest dostosowany do potrzeb klienta.  
 
Każda pompa jest przed dostawą do klienta jest testowana 
pod pełnym obciążeniem celem sprawdzenia, że spełnia 
ona założone parametry. 

 
Specyfikacja pompy: 

 

Korpus: 

Żeliwo (brąz jako opcja) 
 

Pierścienie bieżne: 

Wymienne pierścienie ślizgowe z brązu przedłużają żywot-
ność pompy oraz redukują koszty utrzymania do minimum. 

 

Wirnik: 

Materiał: brąz. Wyważony mechanicznie i zrównoważony 
hydraulicznie dla przeciwdziałania drganiom. 

 

Wał wirnika: 

Materiał: stal nierdzewna, hartowany termicznie, szlifowany 
dla dotrzymania wymiarów i polerowany w obszarze styku 
z łożyskami.  

 

Typ uszczelnienia: 

Typu mechanicznego samonastawne, standard. 

Króciec ssący: 

8 calowy (20.3 cm) Victaulic
®

 

 

Króciec tłoczączy: 

5 calowy (12.7 cm) Victaulic
®

 

 

Pozycja króćca tłoczącego: 

Wersje 25° poniżej linii poziomej, w poziomie lub w pionie. 
 

Łożyska: 

Wszystkie łożyska smarowane olejem rozbryzgowo, przeciw-
cierne (typ kulkowy) umieszczone poza obrysem korpusu 
pompy celem lepszego podparcia i osiowania wału wirnika. 
Łożyska są łożyskami kulkowymi zwykłymi lub łożyskami kul-
kowymi ukośnymi przeznaczonymi do przenoszenia obciążeń 
poprzecznych oraz poosiowych. 

 
Specyfikacja napędu łańcuchowego QB: 

 

Obudowa: 

Aluminium 
 

Współczynnik zwiększenia prędkości: 

1 : 1.06   

 

Napęd: 

1.750-10 SAE wielowpust z jarzmem końcowym serii Spicer 
SPL90 
 

Łańcuch:  

Łańcuch ewolwentowy Morse HV®

Wiodące w branży doradztwo i serwis 
 

 

Zakupując produkty Waterous klient otrzymuje nie tylko wyso-
kiej jakości sprzęt, ale też wyśmienite wsparcie.  

 
 
Nasi specjaliści serwisowi należą do najlepszych w naszej 
branży i są zawsze gotowi udzielić odpowiedzi na wszelkie 
pytania klientów. 
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SPECYFIKACJA: POMPA CRQB DLA LOTNICZYCH AKCJI RATOWNICZO-GAŚNICZYCH ARFF 
 
 

Akcesoria i wyposażenie opcjonalne 
 

 
Podane niżej akcesoria są dostępne dla typoszeregu pomp 
Waterous CR. Klient może uzyskać informację szczegółową 
przywołując podany niżej numer karty katalogowej. 

 

Elementy do zalewania pompy 

Wybór łopatek obrotowych z napędem elektrycznym do zale-
wania pompy zapewniających szybkie i niezawodne zalewa-
nie pompy. Karta F-2418 

 

Układy Regulacji Ciśnienia 
 

Nadmiarowe Zawory Tłoczne 

Przełącznik  ON - OFF  pozwala na wyłączenie lub włączenie 
linii  do  ruchu  w  ciągu  niewielu sekund. Patrz  karta  Relief 
Valve, karta F-897. 
 

Nadmiarowe zawory wlotowe 

Nadmiarowy zawór ssący  Waterous jest przeznaczony do dła-
wienia nadmiernego ciśnienia po stronie wlotowej pompy. Patrz 
Intake Relief Valves, karta F-2192. 

 

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne 

Firma Waterous oferuje wymienne sita cynkowe po stronie do-
lotowej oraz  elementy  anodowe stanowiące ochronę przeciw-
korozyjną. Składniki  te  przeznaczone są do wyeksponowania 
na korozję galwaniczną, która  w przeciwnym wypadku mogła-
by niszczyć żeliwny korpus pompy oraz armaturę. 

 
 

Układ Kontroli Przegrzania  

Układ  Kontroli  Przegrzania (Overheat Protection Manager 
OPM)  zawiera układ  z ostrzegawczym sygnałem  świetlnym 
na panelu operatora uaktywnianym z chwilą, gdy pompa osią-
ga stan przegrzania. Karta F-2422 

 

Zawory Spustowe 

Zawory odwadniają wszystkie partie pompy jednocześnie w 
ramach jednej czynności. Karta F-1158 

 

Zawory tłoczne 

Dostępne  są  następujące rodzaje  kulowych zaworów  tłocz-
nych  Waterous: 2-1/2  cala, 3-1/2 cala, z napędem zębatym  i 
sektorowo  przeciwsobnym  oraz  ślimakowym i  elektrycznym. 
Chromowana  kula z mosiądzu oraz zrównoważony hydraulicz-
nie zespół uszczelnienia należą do standardu. Patrz Discharge 
Valves, karta F-1161. 


