
 CAFS Cube S
Paineilmavaahtojärjestelmä vesimoottorilla 

Kuvaus 

RFC CAFS Cube S on kannettava paineilmavaahtojärjestelmä, jonka mitat ovat erittäin pienet. Märän ja kuivan 
paineilmavaahdon (DLS 200/600) lisäksi sitä voidaan käyttää myös kostutusaineen tai vesi-vaahtoseoksen 
valmistukseen. Järjestelmä toimii vesikäyttöisellä moottorilla, mikä tarkoittaa, että kaikki vesipumpulla varustetut 
paloautot voidaan varustaa paineilmavaahtojärjestelmällä ilman muutostoimenpiteitä.

Edut 

Älykäs muotoilu 

▪ yksilöllinen kiinnitys vakiokiinnitysjärjestelmillä tai         
joustava asennus 8 DIN kuljetusrunkoon. (samaan 
kiinnikkeeseen RS14 generaattorin tai Fox 4 kanssa)
▪ kätevä irrotus ajoneuvosta ja siirto kohteeseen neljän 
taitettavan kantokahvan avulla

Energiasta riippumaton toiminta 

▪ helppo käsitellä manuaalisen, vesikäyttöisen 
moottorin ansiosta meno- ja paluulinjan kautta
▪ erittäin helppo huoltaa ja luotettava.                        
(ei sähköjärjestelmää eikä polttomoottoria)
▪ ei melua tai pakokaasupäästöjä käytön aikana

Ensiluokkainen sammutusteho 

▪ erinomainen sammutusvaikutus maksimaalisen 
jäähdytyksen, tehokkaan hapen syrjäyttämisen ja 
palavan kohteen perusteellisen tunkeutumisen 
ansiosta
▪ korkeatasoinen suoja palamista vastaan 
hapensyötön keskeytymisen ja jatkuvan jäähdytyksen 
vuoksi
▪ ennaltaehkäisevä suojaus lentäviltä kipinöiltä ja 
kuumuudelta kohteen läheisessä omaisuudessa

Erinomainen suihkun kantama 

▪ suuri turvaetäisyys palolähteestä
▪ helpottaa tulipalojen sammuttamista 
vaikeapääsyisissä paikoissa ja korkeissa paikoissa

Helppo sammutustehon havaitseminen  

▪ Valkoinen paineilmavaahto, jolla on vahvat 
tartuntaominaisuudet, näkyy suihkuputken käyttäjälle
▪ paineilmavaahdon haihtuminen kuumissa pinnoissa 
on helppo havaita
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Teksti ja kuvat eivät sitovat. Kuvissa voi olla erikoispainoksia, jotka ovat saatavilla vain lisämaksusta. 
Oikeus muutoksiin pidätetään teknisen kehityksen vuoksi.

CAFS  Cube   S
Paineilmavaahtojärjestelmä vesimoottorilla 

Tekniset tiedot
Standardi NFPA 1906, EN 16327 ja ISO 7076-6 mukaan

Runko 8 DIN-kehys standardin DIN 14685-1 mukaan (kannettava generaattori)

Mitat L x S x K = n. 806 x 434 x 578 mm

Paino noin 150 kg

Moottori vesikäyttöinen moottori

Vesikierto noin 1 600 l/min (423 gpm) paineessa 6,5 bar (95 psi)

Vaahtopumppu kalvopumppu

Vaahdon syöttö ulkoinen vaahtotiivisteastia

Vaahdon syötön yhde storz D 

Imukorkeus 1,5 m 

Sekoitus % ▪ kostutusaine, 0,5 % ja 1 %
▪ vaahtoneste,  1 % ja 3 %

Vaahdon viskositeetti vaahtotiiviste, jonka viskositeetti on jopa 80 cSt

Ilmakompressori hihnakäyttöinen ruuvikompressori

Ilmamäärä noin 600 l/min (159 gpm) 8 baarilla (116 psi)

Kompressorin jäähdytys öljy/vesi - levylämmönvaihdin

Yhteet ▪ 2 x 2½ʺ syöttöliitäntä (meno- ja paluulinja)
▪ 2ʺ painelähtö

Tuotto (vesi) noin 200 l/min (53 gpm) 6,5 baarilla (95 psi)

Tuotto (vaahto) noin 200 l/min (53 gpm) 6,5 baarilla (95 psi)

Tuotto (CAFS) 1 noin 50 - 200 lpm (13 - 53 gpm) 6,5 baarilla (95 psi)

CAFS vaahdon määrä 2 noin 800 l/min (211 gpm)

Vaahtoluku 3 4 (märkä vaahto) - 11 (kuiva vaahto)

Malli ▪ ajoneuvon kiinnitys
▪ kuljetuskehys
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asetetusta laajennussuhteesta riippuen

asetetulla paisuntasuhteella 4 (märkä vaahto) 

paisuntasuhde riippuu käytetystä 

vaahtotiivisteestä




