
Ultramagasnyomású tűzoltó rendszer

A hatékony és kompakt oltórendszer 
elsődleges beavatkozásokhoz.  

UHPS
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Rosenbauer – UHPS ultramagasnyomású tűzoltó rendszer 

UHPS ultramagasnyomású tűzoltó rendszer

A legmagasabb tűzoltó hatásfok a kiemelkedő oltási teljesítmény révén.

Az UHPS ultramagasnyomású oltórendszerrel a Rosenbauer egy nagyon hatékony, kompakt és 
moduláris oltórendszert kínál, amelyik különösen a gyors, vagy elsőként történő beavatkozásra 
alkalmazható kiválóan.

Az UHPS hatékonysága a víz tökéletes, 100 bar üzemi nyomással történő porlasztásán alapul, 
mindemellett kellőképpen nagy, 38 l/min (UHPS) ill. 51 l/min (UHPS XL) vízszállítási teljesítmény mellett.

Az UHPS berendezés az alábbiakból áll: 

▪ 3 hengeres ultramagasnyomású dugattyús szivattyú (sárgaréz ház kerámia dugattyúval, olajfürdős kenéssel) 
vízszűrővel. Teljesítmény: 38 l/min (UHPS) ill. 51 l/min (UHPS XL)

▪ Integrált habbekeverés, fokozatmentesen állítható manuális 0–6% bekeverési arány
▪ 2 hengeres 4 ütemű Briggs & Stratton benzinmotor, elektromos indítóval + akkuval; 8,5 l üzemanyag
▪ Gyorsbeavatkozó 60 m alaktartó gumitömlővel, NÁ13 (UHPS) / DN19 (UHPS XL)
▪ UHPS szabvány sugárcső, fokozatmentesen állítható kötött/szórt sugár, habfeltéttel
▪ 20 literes habanyag kanna
▪ 100–500 literes oltóvíztartály, különböző kivitelekben

Egy magasnyomású egység - miért? 

Az UHPS ultramagasnyomású tűzoltó 
rendszer különösen a tűzvédelmi biztosító, 
gyorsbeavatkozó gépjárműveknél, valamint 
műszaki mentő járműveknél játszik nagy 
szerepet. A tűzvédelmi biztosító 
gépjárművek a gyalogos övezetekbe is 
eljutnak, és a csúcsforgalom, óvárosi 
területek, vagy rossz útviszonyok ellenére is 
gyorsabban érik el a tűz helyszínét. 
Tekintettel arra, hogy ezek a gépjárművek 
csak kivételes esetekben rendelkeznek 
tűzoltószivattyú mellékmeghajtással, a 
Rosenbauer kifejlesztett egy komplett 
könnyű oltókészüléket az UHPS-t
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Optimális oltóhatás – 
38 l/min 100 bar-on ill. 
51 l/min 100 bar-on.

a tűz területére a nagy vetőtávolságú kombinált, oltóhab előállításra
is képes pisztolysugárcsővel történik. Az UHPS alapmodul kompakt
módon, rugalmasan és helytakarékosan szerelhető be bármely
gépjárműbe. A meghajtáshoz a jármű mellékmeghajtása is használható.   

Az UHPS sugárcsövek 

A szabványos sugárcső ideálisan a szivattyúnyomásra van hangolva, ezért a 
maximális oltó- és hűtőhatás érdekében kötött és szórt sugárnál egyaránt 
– nagy vetőtávolság mellett – optimálisan kicsi vízrészecskéket képes
előállítani. A sugárcső fokozatmentes kötött-szórt sugárállítási lehetőséggel
és integrált habfeltéttel rendelkezik.

Az UHPS kombinált sugárcső rendelkezik a szabványos sugárcső 
összes funkciójával, és azon felül fel van szerelve még egy integrált 
habfeltéttel is. Ezáltal az oltás ideje alatt nem csak a kötött és a szórt 
vízsugárral üzemelhet, hanem közvetlenül habüzemre is váltható – 
egyszerűen előre kell tolni a habfeltétet. 

Kötött sugár

Szórt sugár

Nehézhabsugár

Az UHPS legfőbb előnyei:

▪ Nagy sugártávolság: a tűzoltás biztonságos
távolságból végezhető (> 10 m).

▪ 70 m hatósugár (60 m tömlő, 10 m sugártávolság).
▪ Egyszerű tömlőmozgatás: teljes hosszában vízzel

feltöltve 60 m-en mindössze kb. 7 kg tömeg.
▪ Tökéletes tűzfészekoltás: 38 l/min volumen és 100 bar

nyomás együttesen különösen nagy kinetikus energiát
eredményez, a kötött sugár egészen a tűz és izzó
részek anyagszerkezetébe hatol.

▪ Rendkívüli hűtőhatás: szórt sugárban a legfinomabb
oltóvíz porlasztás révén különösen nagy hőelvonás.

▪ Folyamatos vagy impulzusszerű oltás, a sugárkép
ugyanis kötött és szórt sugár között fokozatmentesen
szabályozható.

▪ Integrált habbekeverő rendszer és habfeltét.
▪ Egészen egyszerű működtetés és kezelés – indítás után

a berendezés folyamatos további kezelést nem igényel.
▪ Az UHPS-t egyszerűen be lehet szerelni utólag is

bármely járműbe, fel lehet szerelni utánfutóra,
telepíthető fixen.

A hatékony oltás előfeltétele:
a használt víz teljes porlasztása, 
valamint elegendően nagy 
vízmennyiség. Ausztriában és az 
Egyesült Államokban végzett részletes 
kísérletek kimutatták, hogy 100 bar 
fölé emelkedő működési nyomásnál 
már nem lehet elérni észlelhető 
oltóhatás és vetőtávolság javulást. 
35–40 l/min alatti vízszállítási 
teljesítménynél az oltóhatás 
drasztikusan csökken. 
Ezért a Rosenbauer 
ultramagasnyomású oltórendszer 100 
bar nyomáson 38 l/min vízszállítással 
– ill. opcionálisan 51 l/min
vízszállítással – optimális
oltórendszert biztosít.

Egy átgondolt kompakt rendszer

Az UHPS alapmodul a Briggs&Stratton 
benzinmotorral meghajtott dugattyús 
szivattyúból, és az integrált fokozat-
mentes, 0–6% bekeverési arányt 
lehetővé tevő habbekeverő rendszer-
ből áll. A gyorsbeavatkozó tömlődo-
bon egy 60 m hosszú, kis keresztmet-
szetű alaktartó és tűzálló gumitömlő 
található. Az oltóanyag kijuttatása

Rosenbauer – UHPS ultramagasnyomású tűzoltó rendszer 
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UHPS változatok 

1. UHPS alapmodul
2. UHPS SKID 200 kihúzóval – alapkeretre szerelve
3. UHPS HELI 500
4. UHPS SKID 200 kihúzóval – egy AT gépjárműbe

szerelve
5. UHPS PTO – egy AT gépjárműbe szerelve
6. UHPS ATV 200 – Polaris Ranger 6x6-ra szerelve

(5. oldal)

1 2
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Rosenbauer – UHPS ultramagasnyomású tűzoltó rendszer 



Az UHPS ideális:
▪ Tűzvédelmi biztosítást végző

gépjárműre
▪ Kis kategóriás tűzoltó

gépjárműre
▪ Műszaki mentőre

Az UHPS rendeltetése:
▪ Elsődleges beavatkozás és

általános tűzoltási feladatok
▪ Szűk lépcsőházakban

társasházakban történő
használat

▪ Kulturális létesítményeknél,
emlékműveknél végzett oltás
(csekély vízkár)

▪ Erdőtűz oltás
▪ Gépjárműtűz oltás
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VF-B MAN Vandans

Polaris Ranger 6x6

Rosenbauer – UHPS ultramagasnyomású tűzoltó rendszer 



Szöveg és ábrák kötelezettség nélkül. Az ábrák és leírások csak felár ellenében kapható opciós kivitelt tartalmazhatnak. Műszaki fejlődést szolgáló változtatás joga fenntartva.
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www.rosenbauer.com Follow us on




