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POKET 
draagbare monitor 

 
 

 
 
 

Technische karakteristieken : 
 

- DN65, in aluminium 
- Debiet : 1400 l/min bij 6 bar 
- Horizontaal bereik : 360° 
- Hoogte bereik : 80° 
- Opvouwbare poten met carbide spikes 
- Construction PN16 

 

Code Samenstelling 
Afmetingen 

Gevouwen (mm) 
Gewicht 

(Kg) 

12697 G 2.1/2” B buitendraad 541 x 254 x 238 8,71 

28728 met diffuser 558 x 280 x 238 10,63 

28730 met schuim straalpijp 688 x 260 x 238 10,47 

28729 met water nozzle 862 x 262 x 238 10,81 

 
 

DRAAGBARE MONITOR 
De installatie is snel en gemakkelijk :  
- Ontvouw de stabilisatie poten en de automatische vergrendeling 
- docking  van de monitor via de ring die voor dit doel gemaakt werd 
- Verbinding en water toevoer 
- Bepaal de oriëntatie instellingen, stream shape en immobilisatie 
- Installeer de uitgangsaccessoires (2.1/2” BSP buitendraad) 
Gewicht : 11,4 Kg met een “Turbokador 1000” diffuser. 
 
AUTOMATIC SWEEPING 
Equipeer de “POKET” monitor met een hydraulische oscillator, en 
verander die in een automatic sweeping monitor. 
De horizontale beweging is aanpasbaar van 0° tot 60°. De instellingen 
van de sweeping hoek kunnen uitgevoerd worden terwijl de monitor 
werkt. 
Gewicht van de set (monitor + oscillator + diffuser) : 15 Kg 
 
MONITOR VOOR LADDER 
De “POKET” monitor werd voornamelijk bestudeert voor montage op 
een flens (vaste installatie) of op een “tube support” voor ladders of 
platformen. De afstand tussen de haken is instelbaar, waardoor de 
montage op iedere standaard ladder mogelijk is. 
Gewicht van de set  (tube + monitor + diffuser) : 12,2 Kg 

 

Code Samenstelling Gewicht (Kg) 

12697 POKET draagbare monitor 8,71 

14025 Oscillator (met automatisch sweeping systeem) 3,65 

18818 POKET monitor op flens DN65 7,01 

12900 POKET monitor met ladder support 9,95 

20803 Opbergbeugel 3,24 

 

POKET monitor met ladder 
support 12900 
(+ Diffuser Tornadomatic 1000) 

POKET monitor op flens  18818 
(+ Diffuser Tornadomatic 1000) 

POKET monitor met 
 automatische oscillating 
12697 + 14025  
 in gevouwen positie 
(+ Diffuser turbokador) 
 


