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1. Általánosságban 
 

 
Az SFA nitrogéntöltő egységgel a tartós nyomású tűzoltó készülékeket lehet bizton-
ságosan feltölteni nitrogénnel. 
 
Az egység tartozéka a gyorscsatlakozóval ellátott, N2 spirál töltőtömlő. 
 
A berendezés nyomásmérő óráin a pontos belépő nyomást és a töltőnyomást olvashatja 
le. 
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2. Termékleírás 
 

 
 
2.1. Felépítés 
 

- Ház feszmérőkkel 

- Golyóscsap fesztelenítő szeleppel 

- Biztonsági szelep 

- Tömlő csatlakozóval az ellátó tartályhoz 

- Spiráltömlő gyorscsatlakozóval a tűzoltó készülékhez 
 

 
 
 
2.2. Tartozékok (külön rendelhetők) 
 

- Nitrogénhez nyomásszabályzó 0–20 bar (186801) 

- Töltő kengyel (186807) 

- Kézi töltő szelep (186806, 186858–186863) 

- Vizsgáló feszmérő (186809) 
 
 
2.3. Műszaki adatok 
 

- Nitrogén bemenő nyomás a nyomásszabályzónál: 200 bar 

- Nitrogén töltőnyomás: maximum 18 bar 

- Méretek: 225 x 325 x 280 mm 

- Súly: 4,5 kg 
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3. Felépítés és működés 
 

 

Használat 

A nitrogéntöltő készülék tartósnyomású tűzoltó készülékek és halonnal oltók nitrogénnel 
való töltésére szolgál, mint hajtóanyag. Egy időben a berendezés a töltési folyamat közben 
biztonsági eszköz, mivel megakadályozza a tűzoltó készülék túltöltését. 
Amennyiben a töltőnyomás meghaladja a 18 bar nyomáshatárt, a biztonsági szelep, 
működésbe lép, a túl nyomást leengedi. 
 
 

Összeszerelés 

A tartósnyomású készülékeknek és halonnal oltóknak nitrogénnel való feltöltéséhez 200 
bar kilépő nyomású nitrogén ellátó tartályt kell alkalmazni. 
A nyomásszabályzón (0–20 bar) az ellátó tömlőn keresztül, a töltő berendezéshez folyik a 
nitrogén (bemenet). 
A tűzoltó készüléket a megfelelő töltő csatlakozóval illessze össze (a különböző 
csatlakozó menetek függnek a tűzoltó készülék típusától, vagy használja az univerzális 
töltő kengyelt). 
A spirál töltőtömlőt csatlakoztassa a töltő berendezéshez (kimenet) és a tűzoltó 
készülékhez a gyorscsatlakozón keresztül. 
A berendezés működéshez készen áll. 
 
Admission pressure – a nyomásszabályzón beállított nyomás – Bejövő nyomás 

Filling pressure – töltő nyomás – Kimenő nyomás 

Open - nyitás 

Clossed - zárás 
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4. Sematikus rajz 
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5. Kezelés 
 

 
A töltő készülék golyóscsapja lezárva (vízszintes állás). 

A nitrogén ellátó palackot megnyitni, beállítani a kívánt töltési nyomást a nyomássza-
bályzón. Maximum 18 bar. 

A berendezésen a jobb oldali feszmérő mutatja a belépő nyomást, a nyomásszabályzó 
után. 

A töltéshez a golyóscsapot nyitásállásba állítani (függőleges állás) és a tűzoltó készülék 
szelepét megnyitni. 

Ekkor a kimenő nyomást a berendezésen a bal oldali feszmérő mutatja. 

Ez a folyamat eleinte mind a két feszmérőnél nyomásesést mutat, csak ezután fogja ismét 
az elért töltőnyomást mutatni. 

Amikor a belépő és kilépő nyomás mind a két feszmérőn azonos, akkor a töltési folyamat-
nak vége, a tűzoltó készülék szelepét le kell zárni. 

A golyós szelep zárását követően az ellátó nyomást megtartja, azonban a töltő vezeté-
kekben levő nyomást elengedi a golyóscsapon levő szelepnyíláson keresztül. 

A munka végeztével a nitrogén ellátó palackot is le kell zárni, és a berendezést fesztele-
níteni kell. 
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A nitrogéntöltő berendezés rajza 
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6. Alkatrészlista 
 

Poz. Db. Megnevezés 

1. 1 ház 

2. 1 műanyag tömlőcsatlakozó 

3. 1 csatlakozó 

4. 1 készülék fedél 

5. 3 könyök 

6. 1 karmantyú 

7. 1 biztonsági szelep, maximum 18 bar 

8. 2 „T” idom KB ¼ 

9. 2 karmantyú ¼ 

10. 2 közcsavar 1/4 

11. 2 vakdugó 

12. 1 golyóscsap csavarral 

13. 1 feszmérő csatlakozó 

14. 2 feszmérő, 0–25 bar 

15. 1 belsőmenetes csővég 

16. 2 150 mm tömlő, csatlakozóval 

17. 1 500 mm tömlő, csatlakozóval 

18. 1 1700 mm tömlő, csatlakozóval 
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Külön rendelhető töltőfejek: 
 

 
 

A: M10 x 1 kézi töltőszelep (cikksz.: 186863) 

B: M12 x 1,5 kézi töltőszelep (cikksz.: 186858) 

C: M12 x 1 kézi töltőszelep (cikksz.: 186859) 

D: M14 kézi töltőszelep (cikksz.: 186860) 

E: M14 x 1,5 kézi töltőszelep (cikksz.: 186861) 

F: M16 x 1,5 kézi töltőszelep (cikksz.: 186862) 

G: M18 x 1,5 belső kúpos kézi töltőszelep (cikksz.: 187084) 

H: R1/4” kézi töltőszelep (cikksz.: 187208) 

I: M18 x 1,5 kézi töltőszelep (cikksz.: 186856) 

J: Töltőcsatlakozó, csavarozható menettel és csatlakozóval, tartósnyomású oltókhoz 
(cikksz.: 186806) 

K: Szeleptöltő, csatlakozóval tartósnyomású oltókhoz (cikksz.: 186857) 

L: Töltő kengyel, lapos aljú tartósnyomású oltókhoz (cikksz.: 186807) 

M: 50 mm szelephosszabbító (cikksz.: 187071); 100 mm szelephosszabbító 
(cikksz.: 186877) 

N: Ellenőrző és töltő adapter Minimax tartósnyomású tűzoltó készülékhez 
(cikksz.: 187203) 

O: Ellenőrző és töltő adapter Einhell tartósnyomású tűzoltó készülékhez (cikksz.: 187302) 
 

 

 


