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Cisternová automobilová stříkačka K25 - L1AZ 18.29 XA 01 navazuje na typ
CAS K25 .. LlAZ 101.860. U nového typu došlo k rozsáhlým změnám u použitého
šasI.

Cisternová automobilová stříkačka K25 - L1AZ 18.29 XA 01 je určena k
přepravě úplného požárního družstva 1 + 8 s příslušenstvím potřebným k provedení
požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nádrží nebo jiných zdrojů hasicích
látek. Její rozsáhlé příslušenství umožňuje provedení nejjednoduššího zásahu
ručním hasicím přístrojem až technicky náročný a komplikovaný požární zásah
nízkým případně vysokým tlakem vody nebo pěny. CAS K25 je konstrukčně
upravena tak, aby bylo možné provést zásah i ve ztížených klimatických
podmínkách. Provozní schopnost CAS K25 je v rozmezí teplot -15°C až +35°C .
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I. CHARAKTERISTIKA AUTOMOBILU

101. Všeobecně-_... ---

.1 02. Technické údal~
102, 1 Rozměry

délka
šířka
výška (nezatížený stav)
světlost
nájezdový úhel vpředu

vzadu

102.2 I-I_motnostdle ČSN 30 0030

pohotovostn í
užitečný náklad (vč. 9 osob)
užitečný náklad (V(~. 9 osob)
s individuál. doplňkov. výbavou
celková skutečná
celková maximální
na nápravu přední

zadní

102.3 Karoserie

kabina řidiče a posádky
počet míst k sezení
karoserie nástavby

102.4 Šasi

typ
výkon motoru max.
otáčky motoru max.
obsah nádrže paliva
pneumatiky

mm
mm
mm
mm

7790
2500 +45
3370

240
21 °
24°

kg 11 500 ±2%
kg 3700

kg 4100
kg 15200
kg 16000
kg 6400
kg 9600

trambusová
1 + 8
skřínová, panelová-uzavřená

kW
ot.rrun'
I

L1AZ 18.29 XA 01
210 ±5%
2000
200
295/80 R 22,5
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tlak v pneumatikách vpředu
vzadu

kPa
kPa
km.hod'
V

rychlost max.
napětí el. rozvodu
ukostření
vnější průměr zatáčení obrysový m

102.5 Čerpací zařízení

průtok jmenovitý
tlak jmenovitý
tlak max.
sací výška jmenovitá
sací výška max.
průtok při tlaku 2,4 MPa

.t02.6 Přiměšování pěnidla

výkon max.
rozsah regulace
druh regulace

102.7 Nádrže

lmin'
MPa
MPa
m
m
l.min'

í.min'
l.min'

objem nádrže drrr'
zkušební přetlak kPa

102.6 Zařízení pro rychlý zásah

vysokotlaká pistolová proudnice
průtok jmenovitý - přímý proud
průtok max. - mlhový proud
tlak jmenovitý
tlak max.
průtokový naviják na vysokotlakou hadici
délka hadice na navijáku
vnitřní průměr hadice

ILPOPIS ZAŘíZENí

201.1 Šasi

850
650
100
24

- pól (záporný)
19,6

nízkotlak
2500

0,8
1,6
1,5
7,5

120
8 až 120
ruční

na vodu
2500

20

vysokotlak
1 250

1,6
3,2

1,5
7,5
750

na pěnidlo
400

l.rnin' 150
I. min 120
MPa 2,4
MPa 3

m 60
mm 25

Použité šasi LlAZ 18.29 XA 01 je odvozeno od typové řady LlAZ 300.
Konstrukce je klasická rámová (nýtovaná a svařovaná). Pro zvýšení průjezdnosti v
terénu má obě nápravy poháněné - 4x4.
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201.2 Motor
LlAZ M1.2C - M640 F stojatý je vznětový, čtyřdobý, vodou chlazený,

přeplňovaný šestiválec s rozvodem OHV. Je vybaven výkonnostním regulátorem s
omezovačem otáček při zapnutém pomocném náhonu čerpadla.

201.3 Převodovka
Převodovka 10 PS 80 synchronizovaná je desetistupňová. Skládá se z

pětistupňové převodovky a přídavného rychloběhu, který půlí rozsah mezi
základními stupni převodovky. Řazení rychlostních stupňů základní převodovky je
mechanické. Řazení přídavného rychloběhu je nepřímé, ovládané pneumaticky

voupolohovým šoupátkem umístěným na řadící páce.

021.4 Pomocný náhon NP 100.03
Je umístěn na přední části převodovky. Má převod 0,52. Je nezávislý na

spojce. Zapíná se při volnoběhu motoru pneumaticky z kabiny řidiče nebo
elektropneumaticky z prostoru čerpadla. Pomocný náhon má společné mazání
převodovkou. Mazací olej je ochlazován výměníkem zapojeným do chladícího
okruhu motoru.

201.5 Zadní náprava

Je hnací, tuhá s děleným mostem a jednoduchým kuželovým převodem a
diferenciálem ve středu mostu. Diferenciál má kolíkovou uzávěrku pneumaticky
ovládanou. K rámu je náprava připojena půleliptickými listovými pery, které jsou
doplněny pomocnými pery s progresivním účinkem. Součástí nápravy je torzní
stabilizátor k zajištění příčné stability a tlumič pérování ( teleskopický ).

201.6 Přední náprava

Je rovněž hnací, tuhá, řídící s děleným mostem. Uprostřed mostu je
jednoduchý kuželový převod s diferenciálem, který je vybaven kolíkovou uzávěrkou
pneumaticky ovládanou. Hnací moment na planetové redukce v kolech je přenášen
pružnými poloosami s dvojitými klouby. Přední náprava je uzpůsobena k řízení.

201.7 Řízení

Je levostranné, hydraulické, typ 712 Technometra Semily. Sloupkové
servořízení tvoří celek, který v jednom tělese slučuje funkci mechanického převodu
řízení, hydraulického rozvodu a posilovacího pracovního válce. Součástí servořízení
je hydraulický obvod, sestávající z hydraulického čerpadla poháněného motorem
automobilu, regulátoru průtoku oleje s pojistným ventilem, olejové nádrže s čističem
a spojovací potrubí. Řízení je ovládané volantem a prostřednictvím páky působí na
přední kola automobilu.

201.8 Brzdy

Automobil je vybaven čtyřmi na sobě nezávislými brzdami a zařízením
proti blokovacího systému ABS.

Provozní brzda s nožním ovládáním je přetlaková (vzduchová), dvouokruhová.
9 řízena dvouokruhovým brzdičem s kapalinovým ovládáním. Působí na všechna
= E. a omobilu (na zadní kola přes zátěžovou regulaci).
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Nouzová brzda je provozu schopný okruh v případě poruchy provozní brzdy.

Parkovací brzda ovládá ručním brzdovým ventilem pružinovou část
akumulačních pružinových válců zadní nápravy.

Odlehčovací - výfuková brzda uzavírá výfukové potrubí a přívod paliva do
motoru. Je ovládaná nohou přes elektropneumatický ventil.

Pod kabinou řidiče vpředu je namontovaná přípojka pro doplňování tlaku
vzduchu z cizího zdroje.

202 Nádrže
202.1 Nádrž na vodu (7/1)

Je hranolovitého tvaru svařena z ocelového plechu. Stěny jsou vyztuženy
svislými prolisy. Čtyřmi patkami je nádrž přišroubovaná k roštu karoserie. Nádrž je
vybavena jednou řadou příčných vlnolamů a kapacitním snímačem výšky hladiny
vody v nádrži. Na horní stěně nádrže je průlez o průměru 400 mm s odklopným
víkem (18/1). Jeho uzavírací mechanismus působí na víko pružně, čímž z
uzavíracího víka tvoří pojistný přetlakový ventil chránící nádrž proti poškození.
Vedle průlezu je válcovité hrdlo membránového ventilu (18/2), který umožňuje
průchod vzduchu do i z nádrže při jejím přeplnění. Horní stěna nádrže je účelně
tvarována tak, aby voda, která proteče podlahou horní plošiny, byla odvedena
dvěma trubkami procházejícími nádrží pod automobil. Na horní stěně nádrže je
rovněž umístěna příruba s trubkou pro montáž sondy kapacitního snímače výšky
hladiny vody v nádrži. .

Vnitřkem nádrže je vedeno také potrubí otočné proudnice, které je nad nádrží
zakončeno přírubou. Na zadní stěně jsou přivařeny příruba plnění nádrže čerpadlem
a příruby pro zpětnou klapku plnění nádrže z cizího zdroje tlakové vody (hydrantu).
Na dolní stěně nádrže je přivařena jímka s přírubou k připojení potrubí sání z
nádrže. Nádrž je ze všech stran chráněna proti povětrnostním vlivům.

202.2 Nádrž na pěnidlo (7/2)

Má hranolovitý tvar se zaoblenými hranami. Je vyrobena z plastu. Umístěna je
ve tvarované konzole před nádrží na vodu. Konzola je přišroubovaná k podlaze
karoserie. Na horní stěně nádrže je hrdlo ON 200 (21/1) uzavřené víkem (21/2) na
závit. Ve víku jsou dva membránové ventilky, sloužící k vyrovnávání atmosferického
tlaku v nádrži během provozu. Na dolní stěně nádrže je hrdlo k připojení potrubí.
Plnění nádrže se provádí hrdlem ON 200 na horní plošině po sejmutí ochranného
krytu (21/3).

203 Čerpací zařízení

Je uloženo v zadní uzavřené části karoserie, která je vyhřívaná teplem od
výfukového potrubí motoru. Sestává z kombinovaného čerpadla (6/1), z náhonu
(5/1), plynové vývěvy (9), potrubí čerpadla (6/6,7) a regulace otáček motoru (10/11).

203.1 Kombinované čerpadlo (6/1)

Čerpadlo je sestaveno ze dvou jednostupňových odstředivých čerpadel se
společným hřídelem, která jsou spojena v čerpací jednotku. Toto uspřádání
umožňuje řazení čerpadel:
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paralelně - jmenovitý tlak, jmenovitá dodávka vody
sériově - dvojnásobný jmenovitý tlak, poloviční dodávka vody

Při zařazení čerpadel do série lze odebírat současně vodu z nízko- i
vysokotlaku za předpokladu, že není překročen celkový odběr odpovídající 50%
jmenovitého průtoku nízkotlaku.

Střední část čerpací jednotky - mezikus - spoJuJe oboustranně otevřené
výtlačné pláště čerpadel, které mají spirálovou skříň s odlitými lopatkami difuzoru a
výtlačné hrdlo s přírubou ON 80. V náboji mezi kusu je axiálně zajištěno hlavní
kuličkové ložisko hřídele oběžných kol čerpadla.

Oběžná kola jsou rozměrově stejná, liší se jen sklonem lopatek v pracovním
prostoru. Na hřídeli jsou oběžná kola uložená suvně a unášena dvěma protilehlými
pery.

Ke každému plášti jsou přišroubovaná rozměrově stejná sací víka s přírubou.

Na I. stupni - nízkotlaku je připojeno sací koleno s pomocným kuličkovým
ložiskem hřídele čerpadla.

Na II. stupni - vysokotlaku je na sací víko přišroubovaná zpětná klapka 110
ovládaná vodou podle zvoleného pracovního tlaku. Čerpadlo je odlito z hliníkové
slitiny. Má mechanické ucpávky 38 HVN. K roštu karoserie je připevněno dvěma
konzolami opatřenými pryžovými pouzdry.

203.2 Pohon čerpadla

Čerpadlo je poháněno motorem automobilu přes pomocný náhon (5/1,2,3).
Propojení pomocného náhonu a čerpadla je provedeno třemi spojovacími hřídeli
(5/2,3), vzájemně spojenými křížovými klouby. První a poslední kloubový hřídel je
shodný. Střední spojovací hřídel (5/3) je uložen na obou koncích v podpěrných
kuličkových ložiskách a z funkčního hlediska přenáší hnací moment z prvního na
poslední kloubový hřídel. Podpěrná kuličková ložiska mají trvalou mazací náplň a
jsou uložena v pryžových pouzdrech a třmenem upevněna k roštu karoserie
nástavby.

203.3 Plynová vývěva (9)

Je namontovaná ve výfukovém potrubí motoru v kabině u čerpacího zařízení.
Její ovládání je pneumatické s elektropneumatickou regulací rozvodu vzduchu.
Vývěva jako celek je složena ze tří částí vzájemně spojených. Základ vývěvy tvoří
válcovitá skříň (9/1) s přírubami pro připojení výfukového potrubí, v níž je otočně
uložena uzavírací kotoučová klapka. Hřídel uzavírací klapky je dvoudílný. Na delším
díle je nasazena páka s okem (9/2) a stavěcím šroubem. Na páku klapky je pomocí
čepu připojena pístnice vzduchového válce (9/3). Na přírubě komory ejektoru je
otočně uložen držák vzduchového válce, který je pružinou a stavěcím šroubem
nastaven do krajní polohy. Pod držákem vzduchového válce je na boku komory
ejektoru upevněn talířový ventilek (9/4), který je hadicí (9/8) propojen se sací
stranou čerpadla. Komora trysky ejektoru (9/5,6) je ke skříni uzavírací klapky
připojena potrubím a je ukončena třídícím difusorem (9/7). Při zapnutí vývěvy
vzduchový válec uzavře klapku a otevře talířový ventilek. Po vypnutí vývěvy se
vzduchový válec vrátí do výchozí polohy. Vhodným propojením elektrického



paralelního - nízkotlakého

sériového - vysokotlakého provozu
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ovládacího okruhu pracuje vývěva buď automaticky nebo lze její činnost řídit el.
přepínačem, případně bez elektrického ovládání přímo ručně.

203.4 Potrubí čerpadla

Pro možnost získání dvojího provozního tlaku u kombinovaného čerpadla, jsou
oba stupně propojeny potrubím se zpětnými klapkami 75 (1114,5), které řadí oba
stupně do:

Nastavení příslušných uzavíracích klapek se provádí ručně za klidu čerpadla
pomocí spřaženého táhla (11/8). Na každém výtlačném hrdle čerpadla je
namontován samostatný rozvaděč (6/2,3) z hliníkové slitiny pomocí přiruby ON 80.

Rozvaděč I. - nízkotlakého stupně (6/3) má tři výtlačná hrdla s přírubami. Na
Q[avém výtlačném hrdle je namontovaná zpětná klapka 75 (6/5), která propojuje
potrubím (6/6) výtlak I. - nízkotlakého stupně se zpětnou klapkou 110 na sacím víku
II. - vysokotlakého stupně při sériovém zařazení stupňů čerpadla (při paralelním
zařazení je toto propojení přerušeno). Na středním výtlačném hrdle je namontován
rozvaděč z hliníkové slitiny ve tvaru "T", který má dvojí funkci:

1) přivádí vodu do potrubí otočné proudnice při obou způsobech řazení stupňů
(pouze nízký tlak)

2) je připojen na zpětnou klapku 75 (6/4) výtlačného hrdla II. - vysokotlakého
rozvaděče, která propojuje oba stupně čerpadla při paralelním (nízkotlakém)
provoze (při sériovém - vysokotlakém provoze je klapka uzavřena). K levému
výtlačnému hrdlu rozvaděče je připojeno výtlačné potrubí nízkého tlaku.

Rozvaděč II. - vysokotlakého stupně (6/2) má dvě výtlačná hrdla s přírubami.
Na oravém hrdle je namontovaná zpětná klapka 75 (6/4), která propojuje
vysokotlaký stupeň s "T" kusem nízkotlakého rozvaděče. Její funkce je popsána v
předcházejících řádcích. Na levé hrdlo rozvaděče je připojeno vysokotlaké potrubí.
Zpětné klapky 75 (6/4,5) jsou rohové, konstrukčně shodné s mechanicky řízenou
polohou. Skříň z hliníkové slitiny s kruhovou vstupní a výstupní přírubou má tvar
pravoúhlého trubkového oblouku s náboji pro otočné uložení ovládacího hřídele
klapky, která je odlita z hliníkové slitiny. Má kotoučový tvar s vyoseným nábojem,
který má čtyřhranný otvor. Klapka je nasazena na ovládací hřídel, který je opatřen
páčkou. Do výstupní příruby skříně je zalisovaná vložka s pryžovým tvarovým
těsněním, na které dosedne klapka v poloze "ZAVŘENO".

Zpětné klapky jsou umístěny na rozvaděči výstupními přírubami proti sobě a
jejich ovládací páčky jsou spojeny táhlem tak, aby se střídavě otevíraly nebo
zavíraly. Při paralelním - nízkotlakém provoze je otevřena zpětná klapka
vysokotlakého rozvaděče. Při sériovém vysokotlakém provoze je otevřena zpětná
klapka nízkotlakého rozvaděče.
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203.5 Ovládání otáček motoru
Vzdálenost ovládacích míst od motoru a požadavek na přesnost a spolehlivost

regulace si vynutily řešení ovládání otáček motoru hydraulicky. V ovládacím panelu
a na lafetové proudnici jsou namontovány jednoduché hydraulické válce (brzdové)
doplněné ručními ovládacími kolečky se šroubovým vřetenem. Nastavení v
kterékoliv poloze je zajištěno kuličkou, která je v závitu vřetena udržována
posuvným pouzdrem, přitlačovaným pružinou. Okamžité uvolnění nastavených
otáček lze provést posunutím pouzdra směrem ke kolečku, (kulička vyskočí ze
závitu a vřeteno je zatlačeno do výchozí polohy).

K hydraulickému válci je připojena nádržka s kapalinou SYNTOL HO 205 k
doplňování hydraulického vedení. V prostoru motoru automobilu ja na roštu kabiny
řidiče umístěn jednočinný hydraulický válec s vratnou pružinou, který pomocí táhla
přes akcelerační pedál ovládá regulační páčku vstřikovacího čerpadla motoru. Oba
hydraulické válce jsou propojeny potrubím.

204. Pěnotvorné zařízení

Jeho součástí je proudový přiměšovač, regulační kohout a spojovací potrubí.

204.1 Proudový přiměšovač

Je v podstatě proudové čerpadlo se stálým průtokem poháněcí vody. Jeho
konstrukce a provedení z mosazi je jednotné pro všechny typy požárních
automobilů. Vstupním hrdlem je přiměšovač připojen k potrubí tlakové vody,
výstupním hrdlem je připojen k sacímu potrubí čerpadla a hrdlem směšovací komory.
je připojen k potrubí regulačního kohoutu.

204.2 Regulační kohout

Je celý vyrobený z mosazi. Je zamontovaný do pěnidlového potrubí u
proudového přiměšovače. Kuželové těleso kohoutu je oboustranně otevřené s
bočními oválnými přírubami k připojení pěnidlového potrubí a tlakové vody
proplachu. Kuželový třícestný regulační obratel je prodloužen válcovým čepem na
konci opatřený čtyřhranem pro nasazení ovládací páky.

V kuželovém plášti obratle je klínová drážka pro regulaci množství
přiměšovaného pěnidla a otvor pro přívod proplachovací vody. V zájmu dokonalé
těsnosti je kuželový obratel zabroušen s tělesem kohoutu. Ovládací jednoramenná
páka má válcový náboj se čtyřhranern, kterým je nasazena na čep kuželového
obratle a zajištěna šroubem. Válcový náboj páky je opatřen dvěma hroty, které na
štítku regulace přiměšování ukazují polohu páky pro požadovanou funkci
regulačního kohoutu (10/9).

204.3 Spojovací potrubí

Propojuje pěnotvorné zařízení s pěnidlovou nádrží a čerpacím zařízením. Je
zhotoveno z plastických materiálů, odolávajících účinkům syntetických pěnidel.
Potrubí pěnidla je rozděleno na potrubí pěnidlové nádrže a potrubí regulačního
kohoutu. Potrubí pěnidlové nádrže (7/3) je dvoudílné. Skládá se z polyetylenových
trubek a tvarovek, které jsou vzájemně svařeny. Spojení obou dílů potrubí a jejich
připojení k nádrži na pěnidlo je provedeno pryžovými hadicovými spojkami. Potrubí
je ukončeno uzavíracím kulovým kohoutem 38, který je konstrukčně shodný s
kohouty vysokotlakého potrubí čerpacího zařízení, je však vyroben z nerezové oceli.
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Potrubí regulačního kohoutu je ze stejného materiálu jako potrubí pěnidlové nádrže.
Propojuje regulační kohout s hrdlem pro sání pěnidla z cizího zdroje ( je na pravé
straně pod výtlačným hrdlem 75 čerpacího zařízení ) a uzavíracím kulovým
kohoutem potrubí pěnidlové nádrže. Propojení regulačního kohoutu s hrdlem
směšovací komory proudového přiměšovače je provedeno měděným potrubím s
oválnými přírubami. Potrubí tlakové vody přiměšovače obsahuje uzavírací šoupátko
1" namontované na boku nízkotlakého rozvaděče a pryžovou hadici, která propojuje
šoupátko se vstupním hrdlem přiměšovače. K vstupnímu hrdlu přiměšovače je
připojeno i polyamidové potrubí proplachu regulačního kohoutu.

205 Potrubí rozvodu vody
Jeho složitost je patrná ze schematu v příloze (23), které je součástí štítku

obsluhy čerpacího zařízení. V podstatě se dělí na potrubí sací, nízkotlaké,
vysokotlaké, hydrantové a pěnidlové.

205.1 Potrubí sací

Členitost potrubí je dána kombinovaným čerpadlem, které má dvě sací hrdla
110 (16/1,17/1).

Dvě zpětné klapky 110 v sacím potrubí chrání savice proti tlakovému nárazu z
hadicového vedení a zajišťují paralelní nebo sériové řazení stupňů čerpadla při
čerpání vody z nádrže nebo z volného zdroje vody. Část potrubí, které zajišťuje
čerpání z volného zdroje má světlost DN 125. Je vyvedeno na oba boky automobilu.
Je zakončeno závitovými hrdly pro připojení savicového vedení.

Střední část potrubí tvoří dva "T" rozvaděče z hliníkové slitiny (6/7) s
namontovanými zpětnými klapkami 110. Krajní díly sacího potrubí jsou ocelové se
závitovými hrdly z hliníkové slitiny. Zpětná klapka 110 pravého "T" rozvaděče je
připojena k hrdlu sacího víka II. - vysokotlakého stupně čerpadla a horní přírubou
přes krátkou trubku k výstupní přírubě uzavírací klapky 75 nízkotlakého rozvaděče.
Tato zpětná klapka 110, pracující samočinně, zajišťuje sání pro II. - vysokotlaký
stupeň při paralelním - nízkotlakém řazení čerpadla a čerpání vody z nádrže i z
volného zdroje vody. Při sériovém - vysokotlakém řazení čerpadla obstarává převod
vody z I. - nízkotlakého stupně přes uzavírací klapku 75 do sacího hrdla II. -
vysokotlakého stupně. Mimo tyto funkce chrání sací potrubí proti přetlaku.

Zpětná klapka levého "T" rozvaděče chrání sací potrubí rovněž proti přetlaku a
při paralelním - nízkotlakém - provozu a čerpání vody z nádrže umožňuje přívod
vody do sacího potrubí, na němž je připojeno sání II. - vysokotlakého - stupně
čerpadla. Pro tuto funkci je zpětná klapka 110 propojena lankem s klapkou 100 (pro
sání vody z nádrže) tak, aby při jejím otevření byl kotouč zpětné klapky 110 v poloze
otevřeno. Při čerpání vody z volného zdroje se zpětná klapka nastaví samočinně do
polohy otevřeno a zajišťuje přívod vody do sacího hrdla I. - nízkotlakého stupně.

Ke zpětné klapce '110 levého "T" rozvaděče je připojeno ocelové potrubí DN
100 s přírubou, na kterou je přišroubovaná uzavírací klapka 100 sání z nádrže. Z
potrubí je vyvedena pravoúhlá odbočka s přírubou pro připojení sacího kolena I. -
nízkotlakého stupně.

Zpětná klapka 110 pravého "T" rozvaděče je odlita z hliníkové slitiny. Skříň je
válcovitého tvaru s třemi přírubami a náboji pro hřídel klapky. Mosazný uzavírací
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kotouč klapky je na dosedací ploše opatřen pryžovým těsněním. Pomocí čepu je
výkyvně připevněn na mosazném ramenu s nábojem, ve kterém je válcový otvor.
Rameno je nasazeno na tvrdochromovaný hřídel, který je axiálně zajištěný zátkami.
Prstencové mosazné těsnící sedlo je zalisované do vstupní příruby skříně zpětné
klapky.

Zpětná klapka 110 levého "T" rozvaděče je rovněž odlita z hliníkové slitiny.
Skříň má však jen dvě souosé příruby. Uspořádání uzavíracího kotouče klapky je
stejné. Pouze náboj ramene má čtyřhranný otvor a ovládací hřídel je vyveden ze
skříně. Axiálně je zajištěn kruhovou ocelovou podložkou. Na hřídeli je nasazena
páčka k ovládání.

Klapka sání z nádrže je bezpřírubová uzavírací armatura ON 100. Nosným
tělesem je válcovitý litinový odlitek s oboustrannými nálitky pro vodící čep a ovládací
hřídel uzavíracího kotouče. Uvnitř tělesa je pryžová vložka, která zaručuje těsnost
armatury v uzavřené poloze. Uzavírací kotouč z mosazi je otočně uložen v příčné
ose tělesa na čepu a ovládacím hřídeli z nerezové oceli. Ovládací hřídel je opatřen
čtyřhranem, na němž je upevněna dvouramenná páka. Ovládání klapky obstarávají
dva dvojčinné vzduchové válce upevněné na ocelové desce, která je přišroubovaná
k tělesu klapky.

Pístnice vzduchových válců jsou vidlicemi a čepy připojeny k dvouramenné
páce ovládacího hřídele.

205.2 Potrubí nízkotlaké

V podstatě jde o výtlačné potrubí, které je připojeno na rozvaděč i.
nízkotlakého stupně čerpadla. Vstup výtlačného potrubí má kruhovou přírubu ON 80
a je dvěma trubkovýrm oblouky rozděleno na pravou a levou větev. Každá větev je
ukončena rozvaděčem s dvěma přírubami ON 70, na které jsou ve svislé poloze
upevněny ručně ovládané kulové kohouty 75 (8/1). Na výstupní příruby kulových
kohoutů 75 je připojeno výtlačné potrubí, které je vyvedeno na oba boky automobilu
a je zakončeno spojkami 75 s uzavíracími víčky.

Kulové kohouty 75 má těleso a obě přírubová hrdla odlity z hliníkové slitiny.
Kulový obratel, jeho vodící a ovládací čep jsou z mosazi. Kulový obratel je navíc
tvrdochromován. V tělese je oboustranně utěsněn pryžovými plochými kroužky.
Ruční ovládací páka je zakončena plastovou koulí.

Součástí nízkotlakého potrubí je propojení "T" rozvaděče i. - nízkotlakého
stupně čerpadla s potrubím otočné proudnice (8/4), procházejícího nádrží vody.
Skládá se z pneumaticky ovládaného kulového kohoutu 75 (8/5) a trubkového
oblouku s přírubami, který spojuje výtlačnou přírubu kulového kohoutu 75 s potrubím
otočné proudnice v nádrži. Kulový kohout 75 je konstrukčně shodný s kohouty ve
výtlačném potrubí. Ruční ovládací páka je nahrazena dvouramennou pákou s oky
pro připojení pístnic ovládacích vzduchových válců. Oba vzduchové válce jsou
otočně uloženy na ocelové konzole, která je přišroubovaná k přírubovému hrdlu
tělesa kulového kohoutu.

205.3 Potrubí vysokotlaké

Je připojeno na levé výtlačné hrdlo rozvaděče li. - vysokotlakého - stupně
čerpadla. Vstupní část potrubí je svařena z trubek a trubkových oblouků se třemi
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výstupními přírubami ON 40 pro připojení jednotlivých větví potrubí. Na první přírubu
je připojeno potrubí plnění nádrže na vodu (8/2) čerpadlem. Potrubí je sestaveno z
kulového kohoutu 38 a trubkového nástavce, který spojuje kulový kohout 38 s
přírubou na nádrži. Ke druhé přírubě je připojeno potrubí průtokového navijáku
sestávajícího z kulového kohoutu 38, trubkového hrdla a vysokotlaké hadice, která
zajišťuje pružné spojení potrubí s hrdlem průtokového navijáku (11/7). K třetí přírubě
je připojen kulový kohout 38 s potrubím vyvedeným na levý bok automobilu (17/5).
Toto výtlačné potrubí vysokotlaku je zakončeno hrdlem se závitem M45x1,5 pro
napojení vysokotlaké hadice a uzavřeno víčkem. Kulové kohouty 38 jsou
konstrukčně shodné. Mosazné válcovité těleso kohoutu má oboustranně
našroubovaná mosazná závitová hrdla, ve kterých jsou uloženy vodící a těsnící
teflonové kroužky. Mezi nimi je v tělese uložen mosazný tvrdochromovaný kulový
obratel, který je nasazen na mosazném vodícím a ovládacím čepu. Konec
ovládacího čepu je opatřen čtyřhranem, na který je nasazena páka k ručnímu
ovládání kulového kohoutu.

205.4 Potrubí hydrantové
Je sestaveno ze tří dílů a vyvedeno na oba boky automobilu (16/4, 17/4).

Střední částí je zpětná klapka 75 (11/6), připevněna výstupním hrdlem k přírubě na
nádrži. Na vstupní hrdlo zpětné klapky 75 je přišroubován trubkový sběrač s
přírubami pro připojení pravého a levého přívodního potrubí ON 70 (8/3), které je
vyvedeno mezi výtlačná hrdla. Je zakončeno spojkami 75 se sítovými filtry a
uzavíracími víčky (16/4, 17/4). Zpětná klapka 75 (11/6) je konstrukčně shodná se
zpětnými klapkami 75 v potrubí čerpacího zařízení, nemá však mechanicky řízenou
polohu. Ovládací páčka je pomocí tažné pružiny trvale nastavena do polohy
zavřeno. Do polohy otevřeno se nastaví automaticky tlakem vody v přívodním
potrubí.

205.5 Potrubí pěnidlové

Je součástí spojovacího potrubí pěnotvorného zařízení a je popsáno v kapitole
204.

206. Zařízení pro rychlý zásah

Je umístěno nad čerpacím zařízením. Sestává z průtokového navijáku (11/1),
tlakové hadice ON 25 a pistolové proudnice (11/2). V pohotovostním stavu je hadice
navinutá na bubnu a má na konci namontovanou pistolovou proudnici.

Buben navijáku je zhotoven z ocelového plechu včetně čel, která jsou na
obvodě vyztužena slabostěnnou ocelovou trubkou. Přívod vody k navinuté hadici
umožňuje vtoková armatura připevněná k vnitřní přepážce navíjecího bubnu.
Armatura je sestavená ze dvou pravoúhlých kolen s přírubami, odlitých z hliníkové
slitiny. Na jednu přírubu je připojen nástavec spojovací hadice, na druhou přírubu je
připojeno hrdlo tlakové hadice. Vstupní pravoúhlé koleno je současně podpěrou
navijáku. Je přišroubováno ke konzole, která je upevněna ve stropě karoserie. Ve
vstupním kolenu je otočně v plastovém pouzdru uloženo výstupní koleno. Je
utěsněno pryžovými "O" kroužky a stálá vzájemná poloha je zajištěna ocelovým
svorrskern přes axiální ložiska na obou koncích. V otočné ose výstupního kolena je
válcový náboj uložení trubkového hřídele navijáku s navařeným unašečem. K němu
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je přišroubováno pravé čelo cívky a příruba hnaného řetězového kola, které slouží
ke zpětnému navíjení hadice na buben navijáku. Pravý konec hřídele navijáku je
otočně uložen v plastovém pouzdru náboje ze slitiny hliníku. Náboj s patkou je
přišroubován ke druhé konzole upevněné ve stropě karoserie. Ke zpětnému navíjení
hadice na buben slouží řetězový převod (11/3). Předloha s hnacím řetězovým kolem
je přišroubovaná k boční stěně skříně příslušenství (pravá zadní). Hřídel předlohy je
uložen v plastových pouzdrech umístěných v trubkovém náboji. Konec hřídele je
opatřen příčně nasazeným kolíkem, který zapadne do pouzdra kliky při zpětném
navíjení hadice (14/1). V klidové poloze je řetězový převod zajišťován západkou,
která je upevněna na trubkovém náboji předlohy. Delší rameno západky je zapřeno
o zarážku přišroubovanou na stěně skříně příslušenství (12/2).

Pistolová proudnice je složena z dílů, které ji udávají charakteristický tvar.
Válcové těleso proudnice je odlito z hliníkové slitiny. Na jeho vstupní stranu je
našroubován nástavec rovněž z hliníkové slitiny, který tvoří hlavní rukojeť
proudnice. V nástavci je otočně uloženo závitové hrdlo připojení hadice průtokového
navijáku. Na výstupní straně tělesa proudnice je našroubovaná hubice, uzavíraná
tvarovou plastovou kuželkou. Ovládání kuželky se provádí táhlem od ruční páky ve
tvaru pistolové spouště. Na hubici jsou umístěny dva čepy, sloužící k zajištění
nasunutého pěnotvorného nástavce. Na přední části válcového tělesa proudnice je
umístěno pomocné držadlo. Je uloženo otočně a tvoří zároveň pojistku polohy
ovládací páky. V poloze zavřeno je celý systém ovládání proudnice jištěn válcovou
tlačnou pružinou umístěnou v zadní části válcového tělesa proudnice.

207. Otočná proudnice

Je stejného typu jako proudnice vyráběné pro požární automobily v
současnosti (19/1). V zájmu provozuschopnosti i při teplotách -15°C je uzavírací
kulový kohout proudnice umístěn v ohřívaném prostoru čerpacího zařízení a je
ovládán dálkově elektropneumaticky vypínačem na levé ovládací rukojeti proudnice
(20/2).

208. Ovládací panel

Sestává ze základní ocelové desky, kontrolních přístrojů a ovládacích prvků.
Panelová deska je umístěna v prostoru čerpacího zařízení. V její horní části je
umístěn manometr nízkého tlaku (10/20), manovakuometr (10/18) a manometr
vysokého tlaku (10/19). Pod nimi je nladinornér vody, kontrolka elektrického proudu
a manometr ovládacího vzduchu (10/22). Ve střední části je umístěn uzavírací
kohout (10/17) pro přívod vzduchu. Tlak vzduchu přes tlakový spínač připojuje
ovládací panel na elektrický rozvod automobilu.

V levé dolní části panelu je vypínač pohonu čerpadla (10/14) s kontrolkou.
která signalizuje zapnutí pohonu. Zároveň slouží jako tlačítko test tří kontrolek. Nad
kontrolkou pohonu jsou umístěny ovládací hlavice, které mají nulovou a dvě
pracovní

v
polohy. Modrá hlavice ovládá čerpání vody (10/16) (z nádrže, z volného

zdroje). Cervená hlavice (10/15) ovládá vývěvu (automaticky, ručně).

V pravé dolní části panelu je umístěn štítek s hodnotami pro nastavení
správných hodnot pákou přiměšovače (12/1). Vedle štítku regulace je umístěna
pojistková skříňka se čtyřmi pojistkami (12/4), které chrání elektrické okruhy,
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osvětlení a ovládací prvky. Osvětlení ovládacího panelu zajišťuje svítilna, umístěná
na horní části panelu. Na horním lemu panelu je přišroubovaná konzola, která vede
nástavec s pákou pro ovládání kulového kohoutu 38 plnění nádrže (10/7) a vodítko
táhla řazení zpětných klapek (10/18) čerpacího zařízení do paralelního -
nízkotlakého nebo sériově vysokotlakého provozu.

209. Karoserie

Skládá se z kabiny řidiče a skříňové nástavby hasicího zařízení.

209.1 Kabina řidiče a posádky (27)
Je celokovová, panelová Je sestavena z dílů, které jsou vzájemně

sešroubovány a spoje jsou překryty okrasnými lištami. Kostry dílů jsou svařeny z .
obdélníkových nebo čtvercových trubek a speciálně tvarovaných profilů. Vnější
oplechování koster je přilepením ocel. plechu, případně přinýtováním průtahovými
nýty (stupačky). Vnitřní obložení je provedeno umakartem. Spoje umakartu jsou
překryty lištami. V dutinách koster mezi vnějším a vnitřním potahem je umístěna
hmota protihlukové a tepelné izolace. Vytápění a větrání je umožněno dvěma
samostatnými topnými soustavami - naftovou teplovzdušnou a teplovodní. V horní
pravé přední stupačce je umístěn výrobní typový štítek a štítek seřizování
světlometu (32/1). Zasklení, zpětná zrcátka, dveře a vnější osvětlení splňují a
respektují požadavky všech vyhlášek. Vnitřek kabiny do značné míry vyplňuje
kapota motoru (28/1). Kabina je na podvozek LlAZ 18.29 XA 01 uložena pružně na
třech místech. Přední uložení tvoří dva pryžové silentbloky s funkcí středící a
omezující vodorovný a svislý pohyb kabiny vůči šasi. Svislý pohyb lze vymezit
nastavením. Zadní silentblok má universální funkci - tlumit oba pohyby.

Kabina je vybavena sedadlem řidiče (28/2) a osmi sedadly pro posádku
požárníků (28/3). Umístění sedadel ve směru jízdy je 2-2-5. Tři samostatná sedadla
mají podstavec z ocelových trubek. Sedadla mají sedáky a opěry z pěněného
polyuretanu potaženy koženkou. Zadní pětisedadlová řada je uložena na nosné
příčce roštu nad místem pro teplovzdušné topení a odděleným místem pro nářadí.
Teplovzdušné naftové topení, čistič paliva a čerpadlo jsou opatřeny krytem. Sedáky
pětimístné řady jsou odklopné. Opěra zadní řady je vcelku, pevná s latexovou
vložkou a molitanem, potažená koženkou.

VNITŘNí VÝBAVA KABINY

Přístrojová deska je opatřena madlem (28/4, 32/3) (před pravým předním
sedadlem) a držákem s výstražně opticko-akustickým zařízením VOAZ11. Čelní sklo
je vybaveno sluneční clonou (28/7) aje ofukováno šesti plochými hubicemi
vyvedenými z teplovodního potrubí, umístěného pod přístrojovou deskou. Dvě šikmá
postranní skla a místo pro řidiče u pedálů jsou ofukovány čtyřmi natáčecími
hubicemi s klapkami. Vpravo je umístěna nádoba s čerpadlem pro ostřikovač
čelního skla (32/2). Pod ní je umístěn zesilovač VOAZ. Pod pravým předním
sedadlem je umístěn ruční hasicí přístroj. Vnitřní stěny jsou vybaveny deseti
věšáčky a nosičem drobných zavazadel u zadní stěny nahoře. Pod zadní pravou
sedačkou je umístěna výbava šasi (výstražný trojúhelník a lékárna) a ABS KNORR.

MíSTO PRO ŘIDiČE

Všechny ovládací a kontrolní prvky, potřebné k provozu vozidla, jsou v dosahu
sedícího řidiče. Ovladače zařízení jsou označeny symboly podle předpisů. Místo
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řidiče a možnost rozhledu z tohoto místa splňují a respektují požadavky příslušných
vyhlášek. Osa sedadla řidiče je v podélné rovině s hřídelem volantu a servořízení.
Volant o průměru 500 mm (28/8), nesený dvěma rameny, je nasazen na krátkém
kloubovém drážkovanérn sloupku řízení (34/1). V krytu sloupku řízení je umístěna
spínací skříňka (2/1) a kombinované přepínače (podrobněji popsáno v odst.
"Elektrorozvod a elektrovýzbroj").

Před volantem je umístěna přístrojová deska (28/6) se zabudovaným
rychloměrem (2/5), otáčkoměrem (2/4), kontrolním přístrojem poklesu tlaku vzduchu
I. a II. okruhu a parkovací brzdy (2/6), teploměrem (2/7), palivoměrem (2/8),
tlakoměrem 1.(2/9) a II. brzdového okruhu (2/10), kontrolkami, přepínačem světel,
přepínačem topení, tlačítkem žhavení (2/30), tlačítkem pro zkoušení neporušenosti
kontrolek (2/31), spínačem pomocného pohonu, spínačem předního náhonu (2/19),
spínačem uzávěrky diřerenciálu přední nápravy (2/20), spínačem uzávěrky
diferenciálu zadní nápravy (2/21), spínačem mlhovek, spínačem vytápění zrcátek,
spínačem ohřevu paliva, spínačem varovných světel, spínačem střešního ventilátoru
a spínačem světel v kabině. Nalepeny jsou štítky řazení, redukce, topení, I. okruh, II.
okruh, ochrany PA trubek a čistoty výfukových plynů.

U expanzní nádrže pod přední výklopnou kapotou je umístěna nádobka s
brzdovou kapalinou pro válec spojky. Náplní nádobky je 0,2 I kapaliny SYNTOL HO
205. Po levé straně sedadla řidiče u pedálu spojky je šikmo uložen ovládací panel
teplovodního topení Po pravé straně sedadla řidiče je řadící páka (28/5) s
koženkovým krytem. Pod hlavicí je umístěno dvoupolohové šoupátko řazení.
mezistupňů redukce. Schema řazení převodových stupňů je uvedeno rovněž v
návodu k obsluze šasi LlAZ 18.29 XA 01.

Nad podlahou před sedadlem řidiče jsou na pedálovém panelu spojky (34/4) a
brzdy (34/5). Pedál akcelerace s panelem (krytem) je umístěn na pevné levé stěně
kapoty. Páka ručního brzdového ventilu je umístěna na držáku vlevo vedle sedačky
řidiče a připojena na vzduch. soustavu šasi.

~EDADLO ŘIDiČE

Slouží k pohodlnému sezení řidiče za jízdy. Je řešeno dle anatomických zásad
tak, že umožňuje nastavení do několika poloh dle potřeby řidiče.

1. Nastavení sklonu opěry
2. Nastavení sklonu sedadla
3. Podélné nastavení sedačky
4. Nastavení výšky sedadla

1. Nastaven í sklonu opěr'! (36/1 ! 9)

a) plynule seřiditelný rozsah od svislé osy
dopředu 15°, dozadu 60°

b) způsob nastavení - otáčením růžice z umělé hmoty
vlevo povolení, vpravo utažení

opěra je v každé poloze pevná

2. Nastavení sklonu sedadla

-------------------~- ~ --~-
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a) rozsah nastavení ve třech polohách O; 3°30'; YO

b) způsob nastavení - pákou, umístěnou pod zadní částí sedáku, která
spojuje dvě stavitelná ramínka. Proti samovolnému odjištění jsou
namontovány pružiny. Při nastavování požadované polohy sedačku
odlehčíme.

3. Podélné nastavení sedačky

a) rozsah nastavení 9 x 17,5 = 157,5 mm

b) 10 poloh

c) nastavení provádíme stlačením páky (36/2) na levé straně sedačky
směrem dolů, sedačku přesuneme do požadované polohy a páčku
uvolníme. Páka je pružinou přitlačována do zářezu, čímž je provedeno
zajištění proti samovolnému pohybu.

4. Nastavení výšky sedadla

a) plynule seřiditelný rozsah nastavení 60 mm

b) rozsah pérování 120 mm

c) nastavení provádíme pomocí regulačního ventilu a pákového
mechanismu, spojeného s regulační pákou (36/4). Regulační
páka (36/4) je umístěna vedle pevného podstavce. Otáčením doprava
výšku sedadla zmenšujeme. Otáčením doleva výšku zvětšujeme.
Základní polohu na nezatíženém sedadle (geometrický střed zdvihu)
nastavíme tak, že páku zašroubujeme vpravo na doraz. Teprve po
dalším otáčení doleva regulační ventil napouští pneumatickou pružinu
na stanovený tlak, odpovídající výšce a zatížení sedadla.

Spodní část sedadla tvoří hliníkový poddstavec, který je přes podlahu
přišroubován k roštu kabiny. Obsahuje vahadlový mechanismus, vlnovcovou
pneumatickou pružinu s regulačním ventilem a dvěma tlumiči.

Horní část se skládá ze sedáku s regulačním mechanismem a naklápěcí
opěrou. Sedá k a opěra jsou čalouněny odlitkem z pěněného polyuretanu. Potah je z
prodyšných textilních materiálů (různých barev a dezénu). Od regulačního ventilu
ústí vzduchová trubička PA (polyamidu) do šroubení umístěného v podlaze. Odtud
je připojen na vzduchovou soustavu šasi (přetlak 0,6 - 0,8 MPa).

PODLAHA

Je dělená, zhotovená z vodovzdorné překližky o síle 18 mm. Jednotlivé díly
jsou k roštu kabiny přišroubovány a celá podlaha je přelepena krytinou,
dezénovanou v podélném směru. Součástí podlahy je pryžový kryt servořízení
(34/2) a nožní elektrický ventil odlehčovací brzdy (34/3) (uzavírá výfukové potrubí a
přívod paliva). Před zadní řadou sedaček je umístěn a přišroubován kryt. Po
demontáži krytu se otevře přístup k přírubě přídavného pohonu a k spojovacímu
hřídeli náhonu čerpadla.



Kapota je vícedílná a sestává:

a) z levé pevné části přišroubované k podlaze a přednímu sloupku přední
stěny. Na ní jsou namontovány příčky propojující pravou pevnou část,
pedál akcelerace s krytem a řadící páka s krytem.
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KAPOTA MOTORU
Zaplňuje značnou část podlahové plochy kabiny. Je protihlukově a tepelně

izolována a potažena koženkou. Maximálně umožňuje přístup ke kontrole,
doplňování, seřizování a údržbě agregátů.

b) z pravé pevné části taktéž přišroubované k podlaze a přednímu
sloupku přední stěny. Na ní jsou namontovány příčky propojující levou

pevnou část, kanystr s čerpadlem ostřikovače čelního skla a posilovač
VOAZ

c) z přední a zadní demontovatelné příčky přišroubované dvěma šrouby
M6 k levé a pravé pevné části pro mnohem větší přístup k agregátům.
Na zadní příčku je přišroubován uzávěr výklopné přední kapoty

s držákem vzpěry.

d) z výklopné přední kapoty se dvěma závěsy (přišroubované na
přístrojovou desku), madla a mechanické vzpěry umožňující otevření
cca 60° pro přístup:

1. expanzní nádrž - kontrola a doplňování kapaliny chladící soustavy
a odvzdušňování

2. potrubí k chladiči motoru
3. vnitřní montáže chladiče
4. alternátor
5. vstupní potrubí od motoru k teplovodnímu topení
6. kontrola a napínání řemenů
7. kapal. nádobka s brzd. kapalinou SYNTOL HO 205 o objemu 0,2 I pro

válec spojky

e) z výklopné zadní kapoty se dvěma závěsy (přišroubované na příčku
roštu), madly, bočními uzávěry a plynovými vzpěrami umožňující
otevření cca 75° pro přístup:

1. nalévání oleje s měrkou oleje
2. hlava motoru
3. vstřikovací čerpadlo se šesti vstřikovači
4. uložení řadící páky s táhly
5. táhla akcelerace
6. motorová brzda s magnetem (vlevo vzadu)
7. turbodmychadlo
8. hrubý čistič paliva
9. odstředivý čistič oleje
10. nádrž oleje pro servořízení
11. potrubí a hadice příslušenství motoru
12. omezovač otáček motoru pomocného pohonu
13. startér (po odšroubování krytu)
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14.ohřev paliva
15.čidla (žhavení 2 ks, mazání, teploty vody, úrovně hladiny chlad. kapaliny,

tlaku oleje, otáčkoměru)
16. elektr. spínač pomocného pohonu
17. vypouštění kapaliny z kompresoru a motoru
18. odvzdušnění chlad. systému

OSTŘIKOVAČ ČELNíHO SKLA
K zajištění trvalého výhledu a udržení okna v čistotě slouží elektrický

ostřikovač. Jeho ovládání provádíme stlačením páčky přepínače stěračů (2/3)
směrem ke středu volantu. Kanystr s čerpadlem je umístěn na pravé pevné kapotě v .
místě pravého předního sedadla. Má obsah 5 I a je plněn vodou nebo kapalinou,
určenou pro ostřikovače. V zimě musí být použito nemrznoucí směsi. Čerpadlo
ostřikovače při provozním přetížení může být v chodu max. 2 minuty. Doporučujeme
však, aby nebylo zatěžováno déle než 20 sekund. Tři trysky s nastavením ostřiku
čelního skla doporučujeme ověřit za jízdy vozidla. Doporučujeme dále provádět
kontrolu upevnění hadiček na vývodech čerpadla.

STĚRAČE
Třídílná stěrací souprava je umístěná na přední stěně kabiny. Ramena stěračů

jsou přístupná z venku. Přístup k motorku a k táhlům je pod rozvodem teplovodního
topení. Nastavení ramen do klidové polohy provádíme i se seřízením táhel. Stěrací
souprava je vybavena dvourychlostním motorkern se samočinným doběhem ramen
do krajní vodorovné polohy. Stěrače a ostřikovač jsou ovládány páčkovým
přepínačem (2/3) na pravé straně pod volantem.

PVEŘE PŘEDNf ST~NY

Jsou upevněny na dvou závěsech. Uzavírání dveří a jejich zajištění proti
otevření je provedeno zámky BOMORO pomocí klíče se čtyřhranem. Na dveřích
jsou upevněna směrová světla a nápis LlAZ. V otevřené poloze jsou zajišťovány
vzpěrou.
Při otevřených dveřích je přístup:

1. k laminátovému krytu, po jehož demontáži otevřeme přístup k pedálům
2. k chladiči
3. k ventilátorům teplovodního topení a k vstupnímu potrubí teplovodního

topení.
4. k směrovým světlům
5. po demontáži plechových krytů k stěrací soupravě, k ostřik. tryskám

a k ovládání páček teplovodního topení.
6. k ovládání otáček (akcelerace) čerpacího zařízení.

MASKA
Mříž masky je možno demontovat po otevření dveří přední stěny (27/2).

Uvolněním dvou šroubů a vytažením masky z kolíků otevřeme přístup:
1. k oku pro odtažení vozidla (na přední trubkové příčce)
.2. k potrubí brzdové soustavy
3. k výrobním typovým štítkům
4. k chladiči
5. k držákům nárazníku
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OKNA
Přední okno tvoří jedno mírně ohnuté sklo (27/3) a dvě šikmá postranní skla

(27/4). Rozměry okna a jeho umístění umožňuje předepsaný výhled. V levém a
pravém boku je mezi dveřmi po jednom okně (27/5). Všechna skla jsou
bezpečnostní, vrstvená - float. Do okenních otvorů jsou skla uložena pomocí
pryžových rámů. Okna ve dveřích jsou dělena (27/6). Tvoří je pevné dolní sklo a dvě
posuvná skla uložená v hliníkovém rámu. Vnější posuvné sklo překrývá vnitřní po
směru jízdy. Obě posuvná skla jsou z vnitřní strany opatřena západkou proti
násilnému otevření.

VSTUPNí DVEŘE

Čtvery dveře kabiny jsou jednokřídlé, upevněné na dvou závěsech, které jsou
umístěny vždy vpředu, aby se dveře otevíraly po směru jízdy. Zadní dveře zakrývají
horní schod uzpůsobený pro snadnější a bezpečné nastupování posádky. Ve
dveřích jsou posuvná okna. Dále jsou dveře opatřeny madlem (30/1) Ue i na sloupku
dveří (30/2)), řemenem (30/3) omezujícím max. otevření dveří asi 100°, popelníkem
(30/4), spínačem vnitřního osvětlení a stupaček, a zámkem (30/5) se zapuštěnou
uzamykatelnou venkovní klikou. Proti samovolnému otevření za jízdy jsou dveře
opatřeny vnitřní klikou s pojistkou.

VĚTRÁNí KABINY

Je prováděno ventilátorem, umístěným ve střeše kabiny (29/3). Je ovládán z
místa řidiče. Ventilátor je uzpůsoben náporovému větrání. Uvnitř má radiálně
uzavíratelný kryt z plastu ABS. Za pomalé jízdy nebo při stání ventilátor zapínáme
spínačem. Při silném dešti nebo sněžení nesmí být ventilátor spouštěn, případně je
nutmo uzavírat otáčecí kryt. Intenzitu náporového i nuceného větrání zesílíme
pootevřením posouvacích oken ve dveřích. Dále s použitím teplovzdušného topení
přepnutým na polohu "VĚTRÁNí" a s použitím teplovodního topení způsobem
náporovým nebo nuceným. Při zapnutí ventilátoru na pomalý nebo rychlý běh
nastavíme páčky takto:

dolní
prostřední
horní

poloha "MIX" (vzduch mimo topné těleso)
poloha "ZAVŘENO" nebo "OTEVŘENO"
poloha "NA SKLA" nebo "00 VOZU"

Při tom otevřeme obě natáčecí ofukovací hubice s klapkami v horní části
přístrojového panelu a dvě další v kanálu topení směřující do pedál. prostoru v místě
řidiče.

VYTÁPĚNí KABINY
Vytápění kabiny se děje dvěma způsoby na sobě nezávislými. Topením

teplovodním a naftovým teplovzdušným. Proudění ohřátého vzduchu je nucené
nebo náporové. Množství vzduchu lze regulovat změnou otáček dvourychlostního
et. motorku ventilátoru. Třípolohový přepínač ventilátoru má polohy O - vypnuto; plný
výkon; 1/2 snížený výkon a třípáčkový ovladač vzduchu. Horní páčka s označením
krajních poloh "NA SKLA" a "00 VOZU" slouží k regulaci vzduchu na přední a boční
skla, nebo do kabiny a na pedály. Prostřední páčka s označením krajních poloh
"ZAVŘENO" a "OTEVŘENO" slouží k uzavírání a otevírání topení do kabiny. Obě
uvedené páčky mají po čtyřech polohách. Dolní páčka s označením krajních poloh
"TOPENí" a "MIX" má tři polohy a slouží k ovládání proudu vzduchu proudícího přes
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topné těleso nebo mimo něj. Polohou "MIX" lze docílit vhodného temperování při
větrání. Maximální výkon topné soustavy dosáhneme při nastavení všech tří
ovládacích páček do poloh "TOPENí", "OTEVŘENO" a "NA SKLA" a otevřením dvou
ofukovacích hubic s klapkami v horní části předního panelu. Za jízdy nebo klidu
vozidla, při velmi nízkých teplotách lze zvýšit vytápění kabiny řidiče teplovodním
topením za současného zapnutí i teplovzdušného naftového topení, které má
ovládání na samostatném panelu.

VYT ÁpĚcí SKŘíŇ (32/4}

Je umístěná na podlaze v pravé přední stěně kabiny a je součástí
teplovodního topení, které má výkon 10 kW. Vytápěcí skříň je propojena s chladícím
okruhem motoru a je ovládána z místa řidiče přepínačem pro dvourychlostní
ventilátor a třemi páčkami umístěnými na panelu. Páčky jsou pomocí bowdenu
spojeny s klapkami ve vytápěcí skříni, které regulují teplotu výstupního vzduchu a
jeho rozvod na ofukování čelního skla, do kabiny a na pedály v místě řidiče. V
obvodu teplé vody je umístěn rohový kohout 3/4", který uzavírá nebo otevírá výstup
od vytápěcí skříně. Přístup ke kohoutu získáme po otevření čelní stěny vytápěcí
skříně odšroubováním. Čelní stěna je žebrována a opatřena čtyřmi otáčecími
klapkami, kterými je možno libovolně směrovat proud vzduchu. Kohout umístěný na
horní části topného tělesa slouží k odvzdušňování.

TEPLOVZDUŠNÉ NAFTOVÉ TOPENí

Je nezávislé na motoru vozidla. Zajišťuje topení v kabině, je-Ii vozidlo v klidu
nebo při velmi nízkých polohách i za jízdy společně s teplovodním topením.
Maximální výkon topení je 8,2 kW. Je uloženo na levé straně pod řadou zadních'
sedadel. Vzduch potřebný ke spalování nafty je odebírán z venku přes žaluzie v
levém boku kabiny. Rozvod teplého vzduchu je proveden kanálem v příčce roštu
pod zadní řadou sedadel. Přívod paliva do topení je veden z palivové nádrže
hadičkou přes čistič paliva s palivovým čerpadlem, odděleně umístěným na pravé
straně pod zadní řadou sedadel. Topení je ovládáno z místa řidiče tlačítkovým
spínačem a třípolohovým přepínačem. Při spouštění je přepínač zapnutý na plný
výkon 1/1. Po 60 sec. je možno výkon topení snížit přepnutím přepínače na 1/2.
Topení nesmí být v provozu v uzavřených prostorách bez výkonné ventilace.

CLONA PROTI SLUNCI (2817)

Čelní sklo je vybaveno dvoudílnou clonou proti oslnění řidiče. Roletky clony
jsou ovládány z místa řidiče lanky, zakončenýrni kroužky. Levá roletka je označená
na lanku bílou izolační trubičkou. Pravá roletka je označena červenou izolační
trubičkou. Clonu je možno nastavit do tří pracovních poloh uchycením kroužků do
háčků po levé straně mezi okny. Napružení pružiny roletek nutno seřídit při montáži.

CHLAZENí

Chladící soustava pracuje s trvalou náplní. Do chladícího okruhu je připojena
expanzní nádrž s plnícím hrdlem a hermetickým uzávěrem a s přetlakovým a
podtlakovým ventilem, který je v druhém uzávěru. Přístupné po otevření přední
výklopné kapoty. Chladící okruh je plněn nemrznoucí směsí dle předpisu výrobce na
-2JOC. Množství náplně je 59 I.

Vypouštění kapaliny z chladící soustavy se provádí vypouštěcím kohoutem,
který je umístěn na výtokovém hrdle chladiče. Při každém vypouštění musíme



- pečlivou kontrolu šroubových spojů
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sejmout uzávěrku nalévacího hrdla expanzní nádrže a otevřít kohout topení.
zároveň otevřeme vypouštěcí kohout topení. Pravidelně kontrolujeme hladinu
kapaliny v expanzní nádrži. Kontrolujeme těsnost všech spojů a v případě unikání
kapaliny dotáhneme spony.

OŠETŘOVÁNí A ÚDRŽBA KABINY ŘIDiČE
Vytvoření nejpříznivějších podmínek pro dlouhodobé udržení spolehlivosti a

životnosti kabiny podmiňuje:

- kontrolu těsnosti dveří a oken

- kontrolu těsnosti spojů brzdové soustavy

- kontrolu těsnosti spojů chladící soustavy včetně teplovodního topení

- dodržování plánu technického ošetřování

- udržování kabiny v čistotě.

Stěny a okna umýváme a stíráme vlhkým hadrem. Na utírání prachu z kabiny a
oken nikdy nepoužíváme suchý hadr. Podlahu čistíme často, nečistotu vymetáme
nebo vytíráme rovněž vlhkým hadrem. V žádném případě nesmíme vymývat podlahu
proudem vody. Namočením vnitřku kabiny trpí nejvíce nosná část kabiny, která
rychle podléhá korozi.
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ELEKTROROZVOD A ELEKTROVÝZBROJ
Zdrojem el. energie jsou dva olověné akumulátory 12 V a alternátor 24 V/75 A.

Rozvod el. energie pracuje pod napětím 24 V.

Kabel. rozvod k ovládacím prvkům a spotřebičům je proveden měděnými
vícepramennými vodiči izolovanými různobarevnou PVC izolací. Průřezy vodičů
odpovídají odběru spotřebičů (0.7 až 4).

Jednotlivé kabely jsou opatřeny konektorovými koncovkami nebo jsou přímo
připojeny do svorek spotřebičů. Jsou skládány do svazků, které jsou opředeny.
Kabelové svazky jsou připevněny na rošt kabiny a šasi ocelovými příchytkami,
potaženými izolačními trubičkami. Propojovací vícepólové svorkovnice jsou
umístěny pod přístrojovou deskou a ve skříni rozvaděče, která je umístěna na levém
boku kabiny v místě horního schodu u zadních dveří (1/35). Ve skříni rozvaděče
jsou dále rozmístěna relé, pojistky a přerušovač směrovek. Zapojení rozvaděče je
provedeno dle schéma na obr. 25, které je také na štítku nalepeném na plechu
stupačky. Na krytu rozvaděče je umístěna zásuvka montážní svítilny. Skříň
rozvaděče je uzavřena sklopnými dvířky.

Na přístrojové desce v kabině jsou umístěny přístroje a kontrolky (2/2,28,9).
Před přístrojovou deskou vlevo je umístěn spínač pomocného pohonu s kontrolkou
(2/18), spínač světel s kontrolkou (2/29) a spínač mlhovek s kontrolkou (2/35),
vpravo je umístěno tlačítko žhavení (2/30), tlačítko ke zjišťování funkce kontrolek
brzdových okruhů (2/31), spínač výměníku tepla (2/32), spínač ventilátoru (2/33),
spínač osvětlení kabiny a přepínač varovných světel s kontrolkou (2/28). V krytu pod
volantem jsou vestavěny: vpravo - přepínač stěrače a ostřikovače čelního skla (2/3),
vlevo - spínací skříňka (2/1) a přepínač směrovek, světlometů a houkačky (2/2). Ve
sloupku dveří jsou umístěny spínače kontrolky uzavření dveří, které po otevření
dveří rozsvítí světlo v kabině. Na vnější straně levé přední stupačky je namontována
houkačka. Vnější osvětlení tvoří dvojice světlometů s asymetrickými halogenovými
žárovkami. Světlomety jsou sloučené s obrysovými světly. Na dveřích přední stěny
jsou umístěna přední směrová světla. Na bocích, mezi dveřmi, jsou umístěna boční
směrová světla. Nástupní schůdky jsou opatřeny svítilnami, osvětlení vnitřku kabiny
zajišťují čtyři svítilny umístěné na stropě. Na zadních dveřích vpravo i vlevo jsou
přišroubované oranžové odrazky.
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209.2 Skříňová karoserie
Je konstruována jako samostatná panelová celokovová skříň, ve které jsou

uloženy: nárže na vodu a na pěnidlo, čerpací zařízení a požární příslušenství.
Jednotlivé panely včetně nosného roštu jsou svařeny z ocelových uzavřených
profilú čtvercového a obdelníkového průřezu.

Speciální otevřené profily jsou uzpůsobené k zabudování roletek a k
vzájemnému propojení panelů pomocí šroubů. Vnější oplechování panelů je na
kostru přilepeno. Uvnitř karoserie je mezi stěnami vytvořeno šest skříní, které jsou
přístupné z obou boků. Do skříně čerpacího zařízení je přístup ze zadu. Všechny
skříně jsou uzavřeny jednotlivými hliníkovými roletkami navíjenými na válec v horní
části karoserie. Osvětlení skříní zajišťují svítilny s vypínači. Jsou umístěny na
bočním sloupku roletky. Vlastní roletka sestává ze speciálních eloxovaných
hliníkových profilů, které jsou navzájem spojeny pryžovými profily, které zároveň
skříně utěsňují. Bočně je roletka vedena též v hliníkové liště tvaru "U" s pryžovým
těsněním. V dolní poloze je zajištěna bočními západkami a je uzamykatelná. Zámek
je součástí stahovací rukojeti. V dolní části karoserie na levé straně je skříň pro
uložení akumulátoru, která je uzavíratelná výklopnými dveřmi. Akumulátory jsou
uloženy na otočném rámu, který je zajištěn šroubovým uzávěrem proti samovolnému
pootočení. Vlevo je instalována zásuvka pomocného startování. V pravém horním
rohu skříně je umístěn odpojovač baterií. Na pravé straně je skříň na uložení nářadí
pro šasi. V této skříni je také zařízení pro manipulaci s náhradním kolem, které je
pod skříní zavěšeno na rámu podvozku. Před touto skříní s výklopnými dveřmi jsou
namontována dvířka pro přístup k palivové nádrži.

Skříně mají podlahu zhotovenou z hlin. plechu s protiskluzovou úpravou. Díly
podlahy jsou přišroubované a přilepené k roštu a přišroubované k obvodovým
panelům. Obnažené hrany jsou překryty hliníkovým profilem. Skříň čerpacího
zařízení je vespod uzavřena pětidílným krycím plechem, který chrání její vnitřek proti
znečištění a dovoluje udržet provozní teplotu v zimě. Dělení krycího plechu
umožňuje snadnou demontáž v případě oprav na čerpacím zařízení.

Zapuštěná plošina nad nádržemi je zhotovena z hliníkového plechu s
protiskluzovou úpravou. Přístup na plošinu umožňuje žebřík se sklopnou dolní částí
(16/6), který je namontovaný na pravé straně zadní stěny karoserie. Plošina je
ohrazena z.ábradlím, na němž jsou přivařeny čepy pro upevnění požárního
světlometu. Její volná plocha je využita k umístění příslušenství, které nepodléhá
povětrnostním vlivům. Plošina je osvětlena jednou pevně zabudovanou svítilnou.
Stejná svítilna je použita i při osvětlení žebříku. Ovládání těchto svítilen se děje
vypínačem vedle žebříku (16/7).

Zadní stěna karoserie je vybavena povinným osvětlením státní poznávací
značky, dvěma koncovými světly, dvěma brzdovými světly, dvěma směrovkovými
svítilnami, vpravo zpětným světlometem a vlevo světlem do mlhy.

Skříňová karoserie je k rámu šasi upevněna na pěti místech. V přední části je
podepřena pryžovým silentblokem na příčce rámu šasi a nad zadní nápravou je na
čtyřech místech přišroubovaná k podélníkům rámu.



4 ks sáček na záchranné lano

1 ks plachta 300 x 200 cm

1 pár rybářské boty vel. 10

2 ks výstražná tabulka pro vypnutý proud ČSN 343510

2 ks přikrývka (deska)

2 ks obal na přikrývku

2 ks nepromokavá přikrývka (PVC)

4 ks svítilna s křemíkovou diodou typ 16623

1 ks výstražný trojúhelník

1 ks lékárna

2 ks vyprošťovací nástroj VRVN 1

1 ks přetlakový ventil TPF 02-0403-63
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210. Příslušenství

Je rozděleno na příslušenství šasi dodávané jeho výrobcem LlAZ a požární
příslušenství, kterým vybavuje automobilovou stříkačku finální výrobce THT s.r.o.
Příslušenství je uloženo ve skříni karoserie a v kabině řidiče v tomto provedení:

210.1 Kabina řidiče

4 ks záchranné lano ČSN 80 8670

4 ks vzduchový dýchací přístroj SATURN S 71 - 7 I

210.2 Levá přední skříň

2 ks hadice 75 x 20 ON 808713

1 ks zdravotnická skříňka Č'SN 389586

1 ks skříňka s nástroji ČSN 389581

1 ks skříňka s elektrotech. nástroji ČSN 389582

4 ks záložní láhev pro SATURN 71

1 ks sudové čerpadlo

2 ks hadice 25 x 10

1 ks hadice 25 x 5



2 ks džberová stříkačka 10

2 ks kombinovaná proudnice 25

2 ks přechod 1"/25

1 ks plastová krabice 165

1 ks těsnění 110 ČSN 389415

1 ks těsnění 104 ČSN 389415

4 ks těsnění 75 ČSN 389459

4 ks těsnění 52 ČSN 389459

4 ks těsnění 25 ČSN 389459

2 ks těsnění 136

4 ks těsnění 128

2 ks přechod 52/25

1 ks převodové kleště (řezač svorníků)

1 ks nástavec maznice křížovéhc kloubu
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210.3 Pravá přední skříň

5 ks savice 125 x 2

1 ks savice přiměšovače ČSN 38 9522

2 ks hadice 75 x 20 ON 808713.1

1 ks štípací sekera 1,6 s topůrkem ČSN 22 5116

2 ks požární sekera ČSN 225120

1 ks ejektor TPF 02-0402-66

1 ks přitloukací kladivo

2 ks klíč 125/75

2 ks sáček na vazáky a objímky

10 ks vazák na hadice ON 808673

2 ks přenosný kulový kohout 75

4 ks objímka na hadice 52 ČSN 389575

6 ks objímka na hadice 75 ČSN 389575



1 ks klíč k nadzemnímu hydrantu ON 389444
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1 ks ochranný koš

1 ks hasicí přístroj sněhový 6

1 ks břichatka 1250 ČSN 22 5202

1 ks sací hadice na pěnidlo s nástavcem

1 ks odměrná tyč na pěnidlo

210.4 Levá střední skříň

7 ks hadice 75 x 20 ON 808713.1

9 ks hadice 52 x 20 ON 808713.1

2 ks proudnice 75 ČSN 389485

2 ks clonová proudnice 52 ČSN 399490

2 ks kombinovaná proudnice 52

1 ks klíč 75/52

210.5 Pravá střední skříň
1 ks přenosný naviják na hadice

7 ks hadice 75 x 20 ON 808713.1

ON 808713.1

ČSN 389450

5 ks hadice 52 x 20

1 ks klíč 75/52

210.6 Levá zadní skříň

2 ks kanystr na pěnidlo 25 I

1 ks přiměšovač 350

2 ks pěnotvorná proudnice 3

2 ks rozdělovač

1 ks hydrantový nástavec

ČSN 389481

ČSN 389482

ČSN 389441

5 ks přechod 75/52

1 ks klíč 27/430 ON 230691 (k podzemnímu hydrantu)

ČSN 3895761 ks ploché páčidlo

1 ks ležatý ejektor
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1 ks pěnotvorný nástavec vysokotlaké proudnice

Pravá zadní skříň

4 ks hadice 75 x 5 ON 808713.1

2 ks vidlice ČSN 389559

1 ks ventilové lano 6 x 12 ON 808672

1 ks ventilové lano 8 x 25 ON 808672

1 ks záchytné lano ON 808671

1 ks hydrantový nástavec ČSN 389441

1 ks klíč k nadzemnímu hydrantu ON 389444

1 ks klíč 27/430 ON 23 0699 (k podzem. hydrantu)

1 ks ploché páčidlo ČSN 389576

2 ks turistická lopatka PN 237142

2 ks hasicí přístroj práškový 6

3 ks hasicí přístroj práškový 6

1 ks sací koš 125 ČSN 389403

1 ks sběrač ČSN 389426

2 ks přechod 110/75 ČSN 389482

2 ks přechod 125/110 ČSN 389427

1 ks přenosná lafetová proudnice

210.8 Zadní skříň

1 ks vysokotlaká hadice DN '25 x 60

1 ks vysokotlaká proudnice

1 ks klíč 125/75

1 ks klika průtokového navijáku

210.9 Pravá dolní skříň

2 ks třmen na lano NPZ 389558

ONA 303683

ONA 305392

1 ks tažné lano 16

4 ks zakládací klín 560
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1 ks podložka zvedáku

nářadí podvozku dle seznamu LlAZ

210.10 Horní plošina
1 ks nastavovací žebřík ČSN 38 9804

1 ks trhací hák ČSN 389552.2

1 ks zdravotnická nosítka ČSN 847010

1 ks vlečná tyč VT 1 ČJK 454 278 001 002

4 ks přejezdový můstek ČSN 389554

4 ks lopata 711 0/2 s násadou PN 237110

2 ks krumpáč 250 s násadou ČSN 237210

1 ks pěnotvorná proudnice 350 na střední pěnu

1 ks pěnotvorná proudnice 6

2 ks hákové páčidlo ČSN 389576

1 ks požární světlomet s kloubovým držákem

1 ks přechod 75/52 ČSN 389482

III. OBSLUHA AUTOMOBILU

301 Šasi LlAZ 18.29 XA 01
Pokyny pro provoz a obsluhu jsou uvedeny v samostatném Návodu obsluhy a

údržby, dodaném výrobcem šasi - LlAZ Mnichovo Hradiště.

301.1 Záběh čerpacího zařízení
S ohledem na provozní spolehliv.ost a životnost čerpacího zařízení je nutné

prvních deset hodin provozu snížit jmenovitý výkon nízkotlaku na 1 250 I.min.•1 při
tlaku 0,8 MPa a výkon vysokotlaku na 600 l.min" při tlaku 1,6 MPa. Po této době lze
zatížit čerpací zařízení trvalým jmenovitým výkonem bez časového omezení.

POZOR DŮLEŽiTÉ:

Čerpadlo má mechanické ucpávky a bez vody smí běžet pouze 60 sekund!

302 Plnění nádrže na vodu
Automobil přistavíme ke zdroji vody. Jde-Ii o volný zdroj, dbáme, aby čerpaná

voda byla čistá neprovzdušněná (vodní přepad nebo jez). Je-Ii sací hloubka větší
než 2 m (kolmá výška od vodní hladiny do osy čerpadla), klesá výkon čerpadla s
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302.1 Z volného zdroje

Po sestavení savicového vedení a jeho našroubování na hrdlo čerpacího
zařízení, ponoříme sací koš do vody tak, aby byl dostatečně ponořen a bylo
zaručeno čerpání jen čisté vody. Jakák.oliv nečistota, která se s čerpanou vodou
dostane do nádrže, může porušit těsnost uzavíracích armatur a zvýšit riziko závad
během provozu.
nastartujeme motor automobilu

- na ovládacím panelu čerpacího zařízení přepneme kohout (10/17) do polohy
"1", manometr vzduchu (10/22) ukáže tlak (min. prac. tlak je 600 kPa) a
rozsvítí se zelená kontrolka "el. proud", která signalizuje, že ovládací řízení je
pod napětím. Nerozsvítí-Ii se kontrolka, zmačkneme testovací tlačítko a
ověříme zda není prasklá žárovka. Nerozsvítí-Ii se žádná kontrolka, je
přerušen přívod proudu způsobený:
a) vadnou pojistkou na ovládacím panelu
b) vadným vzduchovým spínačem
c) vadným spínacím relátkem

[ b) a c) jsou umístěny za přístrojovou deskou]
Nelze-Ii z časových důvodů závadu odstranit, přejdeme na ruční ovládání všech

pracovních úkonů popsaných v jednotlivých statích. Při ručním ovládání musíme
přepnout kohout (10/17) zpět do polohy "O".

- táhlo (10/10) povytáhneme a stlačením dolů zajistíme
- modrý ovladač (10/16) přepneme do polohy "čerpadlo zapnuto".

V případě ručního ovládání - kohout (10/17) v poloze "O" nebo při poruše
elektromagnetického ovládacího okruhu (pohon se nezapnul - kontrolka nesvítí),
zapneme pohon čerpadla v kabině řidiče vzduchovým kohoutem na bočním panelu.
Nezapomínáme, že čerpadlo smí běžet bez vody pouze 60 sec! V případě, že ani
vývěva nezapne, přepneme ovladač do polohy "vývěva ručně" a jestliže se vývěva
opět nezapne, vrátíme ovladač (10/15) do polohy "O" a vývěvu zapneme ručně
stlačením ovládací tyčky elektromagnetického ventilu (15/1) Ue umístěn na
ovládacím panelu).

- zvolna zvyšujeme otáčky motoru tak, aby vakuometr (10/18) ukazoval trvale
stoupající podtlak.
- po zavodnění čerpadla a poloze ovladače (10/15) "vývěva automaticky" se

vývěva sama vypne. Při poloze ovladače (10/15) "vývěva ručně" vrátíme ovladač do
polohy "O" a při ručním stlačení tyčky el. mag. ventilu tuto uvolníme :3 vývěvu
vypneme.

- otevřeme kulový kohout plnění nádrže (KR 3) (11/7)
- otáčky motoru seřídíme tak, aby čerpadlo pracovalo bez kavitace (snižuje

výkon čepadla i jeho životnost) a plnící tlak nepřekročil 1,6 MPa na
manometru vysokotlaku (10/19)

- sledujeme plnění nádrže pomocí hladinoměru (10/21)

POZOR - Při vypnutém ovládacím vzduchu (kohout (10/17) v poloze "O") je
ovládací okruh bez elektrického proudu a hladinoměr není v provozu. V tomto
případě sledujeme plnění nádrže otevřeným průlezem z horní plošiny (18/1)
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- je-Ii nádrž plná, snížíme otáčky motoru na volnoběh a uzavřeme kulový
kohout (KR 3) (11/7)

- vypneme pohon čerpadla tím ovladačem, kterým byl pohon zapnut
- kohout (10/17) nastavíme do polohy "O"
- táhlo (10/10) vrátíme do zasunuté polohy - nízkotlaký provoz

302.2 Odvodnění
- odvodníme sací vedení zvednutím zpětné klapky sacího koše a odpojíme ho
od sacího hrdla

- odšroubujeme víčko 125 druhého sacího hrdla
- otevřeme jednotlivé odvodňovací kohouty umístěné pod ovládacím

panelem
- sejmeme víčko výtlaků 75 (2+2) (2,3/16, 2,3/17) a víčko výtlaku vysokotlaku
- kulové kohouty výtlaků 75 (KR 1) a kulový kohout výtlaku 52 (KR 4)

nastavíme do mezipolohy 0450

- pro urychlení odvodnění sacího potrubí nízkotlakého pracovního stupně
otevřeme ručně zpětnou klapku 110 levého "T" rozvaděče tahem za ovládací
lanko

- po úplném odvodnění uzavřeme odvodňovací kohouty, kulové kohouty výtlaku
75 a výtlaku vysokotlaku, nasadíme víčka na výtlačná hrdla a našroubujeme
víčka na sací hrdla 125

302.3 Hydrantem nebo jiným tlakovým zdrojem

- před připojením přívodní hadice nezapomínáme propláchnout hydrant
- hadicové vedení připojíme na hydrantové hrdlo 75 (16/4, 17/4)
- vzduchový kohout (10/17) přepneme do polohy "1" - zelená kontrolka

rozsvícení signalizuje, že ovládací okruh čerpacího zařízení je pod napětím,
které je v tomto případě potřebné pouze pro funkci hladinoměru. V případě,
že se kontrolka nerozsvítí, hledáme závadu dle odst. 302.1, nebo sledujeme
plnění nádrže otevřeným průlezem na horní plošině automobilu

- otevřeme přívod tlakové vody a sledujeme plnění nádrže
- je-Ii nádrž plná, uzavřeme přívod tlakové vody a odpojíme hadicové vedení u

zdroje a po jeho odvodnění od hydrantového hrdla
- odpojíme víčko 75 druhého hydrantového hrdla
- po úplném odvodnění hydrantového potrubí nasadíme zpět obě víčka

hydrantových hrdel a vzduchový kohout (10/17) přepneme do polohy "O".

303 Sříkání vodou - nízký tlak
303.1 Voda z nádrže

- motor automobilu běží ve volných otáčkách
- ovládací táhlo (10/10) je zasunuté v poloze
- vzduchový kohout (10/17) přepneme do polohy "1", manometr vzduchu

(10/22) ukazuje pracovní tlak (min. 600 kPa) a zelená kontrolka signalizuje, že
ovládací zařízení je pod napětím. Nerozsvítí-Ii se kontrolka, postupujeme dle
odst. 302.1 "Plnění vodní nádrže".

- modrý ovladač (10/16) přepneme do polohy "čerpání z nádrže". Modrá
kontrolka signalizuje otevření klapky sání z nádrže (UK 1). V případě že se
kontrolka nerozsvítí, zmačkneme její krycí sklíčko, zda není vadná žárovka.
Je-Ii žárovka dobrá, je závada v elektrickém ovládání. V tomto případě
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otevřeme klapku (UK 1) ručně stlačením ovládací tyčky el. mag. ventilu, který
je umístěn pod el. mag. ventilem vývěvy (15/2). Tlak na tyčku uvolníme až po

otevření klapky (UK 1), která trvá asi 4 sec. a po vypnutí ovládacího vzduchu
- kohout (10/17) v poloze "O".
- vypínač (10/14) přepneme do polohy "čerpadlo zapnuto", což signalizuje

zelená kontrolka a hluk pohonu čerpadla. V případě, že se pohon nezapne
pro poruchu e! ovládání nebo při nouzovém ručním ovládání klapky (UK 1) -
kohout (10/17) v poloze "O"- vrátíme přepínač (10/14) do polohy "vypnuto" a
zapneme pohon čerpadla v kabině řidiče vzduchovým kohoutem na bočním
panelu.

- otevřeme příslušný výtlak a nastavíme otáčky motoru dle požadovaného
pracovního tlaku.

- při přerušení nebo ukončení stříkání snížíme otáčky motoru na volnoběh a
uzavřeme příslušný výtlak

- vypneme pohon čerpadla tím ovladačem, kterým byl zapnut
- ovladač (10/16) vrátíme do polohy "O"- klapka (UK 1) se uzavře. V případě,

že jsme klapku (UK 1) otevřeli ručně, přepneme kohout (10/17) do polohy "1"
a tím klapku uzavřeme

- vzduchový kohout (10/17) přepneme do polohy "O"

303.2 Odvodnění
- odšroubujeme víčka sacích hrdel 125 a hrdla vysokotlaku
- otevřeme jednotlivé odvodňovací kohouty umístěné pod ovládacím panelem
- sejmeme víčka všech výtlačných hrdel (2+2 víčka 75)
- kulové kohouty výtlaků 75 (KR 1) a kulový kohout výtlaku 38 (KR 4) nastavíme

do mezi polohy o 45°
- pro urychlení odvodnění sacího potrubí nízkotlakého pracovního stupně

otevřeme ručně zpětnou klapku 110 levého "T" rozvaděče tahem za ovládací
lanko

- po úplném odvodnění uzavřeme jednotlivé odvodňovací kohouty, uzavřeme
kulové kohouty 75 a kohout 38, našroubujeme víčka sacích hrdel 125, hrdla
vysokotlaku a nasadíme víčka na výtlačná hrdla 75

303.3 Voda ze zdroje

- připojíme přívodní vedení - shodné s odst. 302.1
- nastartujeme motor automobilu
- kohout (10/17) přepneme do polohy "1" - shodné s odst. 302.1
- táhlo (10/10) je v zasunuté poloze
- modrý ovladač (10/16) přepneme do polohy "čerpání ze zdroje"
- vypínačem (10/14) zapneme pohon čerpadla - shodné s odst. 302.1
- ovladačem (10/15) zapneme vývěvu - shodné s odst. 302.1
- po zavodnění čerpadla vypneme vývěvu, otevřeme příslušný výtlak a

nastavíme otáčky motoru dle požadovaného tlaku
- při přerušení nebo ukončení stříkání snížíme otáčky motoru na volnoběh a

uzavřeme výtlak
- vypneme pohon čerpadla - s odst. 302.1
- po zavodnění čerpadla vypneme vývěvu, otevřeme příslušný výtlak a

nastavíme otáčky motoru dle požadovaného tlaku
- při přerušení nebo ukončení stříkání snížíme otáčky motoru na volnoběh a

uzavřeme výtlak



Návod k obsluze 3602 - 31

- vypneme pohon čerpadla - shodné s odst. 302.1
- ovladač (10/16) vrátíme do polohy "O"

303.4 Odvodnění
Popsáno v odst. 302.2

304 Stříkání vodou - vysokotlak
304.1 Voda z nádrže

- motor automobilu běží na volnoběh
- táhlo (10/10) vytáhneme směrem k sobě a stlačením dolů v této poloze

zajistíme
- další postup shodný s odst. 303.1
- po ukončení provozu vrátíme táhlo (10/10) do zasunuté polohy

304.2 Odvodnění
Shodné s odst. 303.2

304.3 Voda ze zdroje
Táhlo (10/10) ve vysunuté poloze - ostatní shodné s odst. 303.1

305. Stříkání pěnou - nízký tlak
305.1 Voda i pěnidlo z nádrží

Postup shodný s odst. 303.1 heslovitě.
- motor ve volnoběhu
- táhlo (10/10) v zasunuté poloze
- kohout (10/17) v poloze "1"
- ovladač (10/16) v poloze "čerpání z nádrže"
- vypínačem (10/14) zapneme pohon čerpadla
Další postup je následující:
- regulační kohout (12/1) nastavíme do polohy dle použité proudnice nebo

přisávaného množství pěnidla
- otevřeme šoupátko (KR 6) (13/2) tlakové vody přiměšovače
- otevřeme kulový kohout (KR 5) potrubí pěnidlové nádrže
- otevřeme příslušný výtlak (nebo kohout otočné proudnice) a nastavíme otáčky

motoru dle požadovaného tlaku čerpadla.

305.2 Ukončení stříkání pěnou

-uzavřeme kulový kohout (KR 5) potrubí pěnidlové nádrže
- snížíme pracovní tlak čerpadla na 0,4 MPa
- regulační kohout (12/1) nastavíme do polohy "proplach"
- proplachujeme tak dlouho, dokud neteče čistá voda
- snížíme otáčky motoru na volnoběh
- uzavřeme příslušný výtlak
- vypínačem (10/14) vypneme náhon čerpadla
- ovladač (10/16) přepneme do polohy "O"
- kohout (10/17) nastavíme do polohy "O"

305.3 Odvodnění

Shodné s odst. 303.2 s doplněním úkonů:
- odšroubujeme uzavírací víčko hrdla pro sání pěnidla z cizího zdroje
- po úplném odvodnění našroubujeme toto víčko zpět na hrdlo
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- uzavřeme šoupátko (KR 6) a requlační kohout (12/1) nastavíme do polohy
"zavřeno"

305.4 Voda z nádrže - pěnidlo ze zdroje
Obsluha shodná s odst. 305.1 popsána heslovitě, odchylky popsány podrobně.
- odšroubujeme uzavírací víčko hrdla sání pěnidla z cizího zdroje a

našroubujeme na něj nástavec sání pěnidla
- motor ve volnoběhu
- táhlo (10/10) v zasunuté poloze
- kohout (10/17) v poloze "1"
- ovladač (10/16) v poloze "čerpání z nádrže"
- vypínačem (10/14) zapnut pohon čerpadla
- šoupátko (KR 6) otevřeno
- nástavec sání pěnidla ze zdroje ponoříme do nádoby s pěnidlem
- otevřeme příslušný výtlak
- regulační kohout (12/1) nastavíme do polohy dle použité proudnice nebo

přisátého množství pěnidla
- nastavíme otáčky motoru dle požadovaného tlaku - jmenovité tlaky proudnice

P3, P6, P12 jsou 0,8 MPa, při jiných tlacích se mění procento přiměšovaného
pěnidla

305.5 Ukončení stříkání pěnou

- snížíme pracovní tlak čerpadla na 0,4 MPa
- nástavec sání pěnidla vytáhneme z nádoby pěnidla a ponoříme jej do nádoby.

s čistou vodou - minimální množství vody je 20 litrů s tím předpokladem, že
čím více vody, tím je dokonalejší proplach

- pro spotřebování proplachové vody přepneme regulační kohout (12/1) do
polohy "proplach"

- proplachujeme tak dlouho, dokud neteče čistá voda
- uzavřeme použitý výtlak
- vypínačem (12/14) vypneme pohon čerpadla
- ovladač (10/16) přepneme do polohy "O"
- kohout (12/17) přepneme do polohy "O"

305.6 Odvodnění

Shodné s odst. 303.2 s doplněním úkonů:
- odšroubujeme uzavírací víčko hr-dla pro sání pěnidla z cizího zdroje
- po úplném odvodnění našroubujeme toto víčko zpět na hrdlo
- uzavřeme šoupátko (KR 6) a regulační kohout (12/1) nastavíme do polohy

"zavřeno"

305.7 Voda ze zdroje - pěnidlo z nádrže

Skládá se ze dvou základních úkonů:
a) nasátí vody do čerpadla, případně jeho zavodnění, které je shodné s odst.

303.3 až do otevření příslušného výtlaku, kdy nastavíme pracovní tlak
čerpadla pouze na 0,3 MPa.

b) stříkání pěnou dle odst. 305.1 navazuje na odst. 303.3 částí, která je
uvedena jako "Další postup je následující"
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305.8 Ukončení stříkání pěnou

Shodné s odst. 305.2

305.9 Odvodnění
Shodné s odst. 305.3

305.10 Voda i pěnidlo ze zdroje
Je kombinací dvou základních úkonů s tímto pořadím:
- odšroubujeme víčko hrdla sání pěnidla z cizího zdroje a našroubujeme na něj

nástavec sání pěnidla
- otevřeme šoupátko (KR 6) tlakové vody přiměšovače
- zavodníme čerpadlo dle odst. 303.3 a otevřeme příslušný výtlak
- otáčky motoru nastavíme na pracovní tlak 0,3 MPa
- nástavec sání pěnidla ponoříme do nádoby s pěnidlem
- regulační kohout (12/1) nastavíme do polohy dle použité proudnice
- otáčky motoru nastavíme dle požadovaného tlaku čerpacího zařízení

305.11 Stříkání vodou se smáčecím úči.nkem
Přiměšování lze použít pro hašení vodou se sníženým povrchovým napětím

přiměšováním syntetického pěnidla a použitím proudnic 75 následujícím způsobem:
a) proudnice 75 s hubicí prům. 25 - tlak 0,4 MPa - Q = 800 l.rnin', regulační

kohout nastaven na 8 l.min' = 1% roztok
b) dvě proudnice 75 s hubicemi prům. 25 - tlak O,4MPa - Q = 1 600 l.rnin' -

regulační kohout nastaven na 8 l.rnin' = 0,5 % roztok
c) dvě proudnice 75 s hubicemi prům. 25 - tlak 0,4 MPa - Q = 1 600 l.rnin' -

regulační kohout nastaven na 16 l.min' = 1% roztok

305.12 Ukončení stříkání pěnou

Shodné s odst. 305.5

305.13 Odvodnění

Shodné s odst. 305.3

306. Stříkání pěnou - vysokotlak

Používá se pouze se zařízením pro rychlý zásah, a proto Je popsáno v
následující stati - 307.

307 Zařízení pro rychlý zásah

Lze jej použít pro oba tlaky čerpacího zařízení při stříkání vodou. Při stříkání
pěnou používáme zásadně vysokotlak, protože pěnový nástavec pistolové
proudnice je řešen pro vysoký tlak a při nízkém tlaku nedává požadovaný výkon
1rrr'.mm'
307.1 Stříkání vodou

Obsluha čerpacího zařízení je popsaná v předcházejících kapitolách a při
použití zařízení pro rychlý zásah vodou postupujeme takto:

- čerpací zařízení je v provozu a máme zvolený požadovaný tlak
- pákou na pravé boční stěně skříně čerpacího zařízení odjistíme průtokový

naviják
- vyjmeme vysokotlakou pistolovou proudnici ze závěsu
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- odvineme potřebnou délku hadice
- otevřeme kohout (10/6) a seřídíme otáčky motoru dle požadovaného

paprsku vody a dle potřeby zajistíme v nastavené poloze pootočením
předního držadla

307.2 Odvodnění
- odvodnění čerpacího zařízení je popsané v odstavcích "Stříkání vodou"
- hadici průtokového navijáku zcela odvineme
- pistolovou proudnici zajistíme v otevřené poloze a položíme ji na zem
- po úplném odvodnění navineme hadici zpět na průtokový naviják, který

zajistíme proti samovolnému otáčení (12/2)
- pistolovou proudnici uzavřeme a uložíme do držáku (11/2)
- uzavřeme kulový kohout (10/6)"

307.3 Stříkání pěnou

- obsluha čerpacího zařízení shodná se stříkáním vodou - vysokotlak - dle
odstavce 304 a pro stříkání pěnou zařízením pro rychlý zásah pokračujeme
takto:

1) odjistíme průtokový naviják (12/2)
2) vyjmeme vysokotlakou proudnici a nasadíme na ni pěnový nástavec, který

pootočením zajistíme na čepech hubice
3) odvineme potřebnou délku hadice
4) podle druhu odběru pěnidla připravíme čerpací zařízení pro stříkání pěnou

dle odst. 305
POZOR - táhlo (10/10) je ve vysunuté poloze - vysokotlak!
5) otevřeme kulový kohout navijáku (10/6)
6) ovládací páku pistolové proudnice nastavíme do polohy, která zajistí

požadované napěnění - pro maximální napěnění je to poloha, která je
akusticky nejhlučnější a viditelně je patrné nejvyšší napěnění. V nastavené
poloze páku zajistíme.

307.4 Ukončení stříkání pěnou

Shodné s odst. 305.2 nebo 305.5 podle druhu provozu

307.5 Odvodnění

Shodné s odstavcem 303.2 s doplněním úkonů:
- odšroubujeme uzavírací víčko hrdla pro sání pěnidla z cizího zdroje
- po úplném odvodnění našroubujeme toto víčko zpět na hrdlo
- uzavřeme šoupátko (KR 6) a regulační kohout (12/1) nastavíme do polohy

"zavřeno".

308. Stříkání otočnou proudnicí

Otočná proudnice je konstrukčně resena tak, že do pracovní polohy je
vysouvaná tlakem vody po otevření uzavíracího kohoutu potrubí otočné proudnice
(KD1). Uzavírací kohout je umístěn uvnitř kabiny čerpacího zařízení a je ovládán
elektropneumaticky vypínačem na levé rukojeti proudnice. Otočnou proudnici
vyjmeme z držáku a natočíme do požadovaného směru, ovladačem otevřeme
kohout potrubí. Při závadě na elektropneumatickém ovládání přepneme kohout
(10/17) do polohy "O" a kulový kohout (8/5) ovládáme ručně pomocí kliky k zpětnému
navíjení hadice na průtokový naviják. Je umístěna na vnitřní stěně kabiny čerpacího
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zařízení (12/3). Po ukončení provozu odvodníme otočnou proudnici pootevřením
kulového kohoutu (8/5) do mezipolohy o 45° pomocí výše uvedené kliky.

IV. ÚDRŽBA
401.

Údržbu podvozku (šasi) LlAZ 18.29 XA 01 provádíme dle samostatné příručky
dodané jeho výrobcem.

402.
Součástí údržby jsou také periodické prohlídky a zkoušky vozidla - automobilu

k zajištění jeho provozní spolehlivosti a akceschopnosti. Nejméně jednou měsíčně
uvedeme automobil do provozu a vyzkoušíme ho jízdou na trati nejméně třicet
kilometrů. Na závěr zkoušky zjistíme provozní spolehlivost čerpacího zařízení.

402.1 Zkouška sání a těsnosti
Provádíme ji vždy po ukončení provozu čerpacího zařízení nebo jednou

měsíčně jako součást provozní zkoušky spolehlivosti. Po úplném odvodnění a při
vypnutém pohonu čerpadla zapneme plynovou vývěvu a po dosažení vakua 0,07 - -
0,08 MPa vývěvu vypneme a zastavíme motor. Od okamžiku vypnutí vývěvy
sledujeme na manovakuometru pokles vakua, který nemá být větší než 0,01 MPa za
60 sec. Je-Ii pokles větší, kontrolujeme těsnost uzavíracího ventilku vývěvy
(sluchem) a těsnost čerpacího zařízení. Nelze-Ii zajistit netěsnost sluchem,
zkoušíme ji cizím zdrojem tlakové vody, kterou dodáváme do sacího hrdla 125.·
Zkoušku tlakem vody provádíme postupně od tlaku 0,01 MPa až do 0,6 MPa,
protože těsnost některých armatur stoupá s tlakem a jejich netěsnost se projevuje
při maximálním tlaku vody. Při zkoušce tlakem vody zajistíme odvzdušnění všech
výtlačných hrdel a uzavíracích armatur.

Případnou netěsnost včas odstraníme, jinak se snižuje pracovní sací výška při
čerpání vody z volného zdroje. Po ukončení tlakové zkoušky odvodníme celé
čerpací zařízení (dle odst. 303.2).

402.2 Zkouška čerpacího zařízení - stříkání vodou

Pokud to provozní podmínky dovolí, stříkáme vodou z volného zdroje, protože
nejsme omezeni množstvím vody v nádrži a můžeme čerpací zařízení zatížit
jmenovitým výkonem 2 500 lmin' při tlaku 0,8 MPa a pří sací výšce max. 2 m po
dobu nejméně 30 min. Tento odběr zajistí pěnová proudnice P6 + proudníce 75 s
hubící 25 mm + proudnice 75 s hubící 18 mm. V případě, že to provozní podmínky
nedovolí, stříkáme vodou z nádrže zvýšeným pracovním tlakem 1,2 MPa pří
dodávce 1 500 Lmin', což přibližně zajistí proudníce 75 s hubící 25 mm.

Na závěr této provozní zkoušky zkontrolujeme provozní spolehlivost zařízení
pro rychlý zásah. Čerpací zařízení nastavíme na vysokotlaký provoz, odvineme
hadici s pistolovou proudnicí z průtokového navijáku a nastavíme otáčky motoru na
pracovní tlak čerpadla 2,4 MPa. Pistolovou proudnicí regulujeme průtok od O do
maxima po dobu asi 5 minut.

Po ukončené zkoušce celé zařízení odvodníme (dle odst. 303.2).
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403. Mazání

Spojovací hřídele pohonu čerpadla
Po 100 hod. provozu nebo
1 x za 6 měsíců

Čerpadlo K 25
Po 100 hod. provozu nebo
1 x za 6 měsíců

Plynová vývěva
1 x měsíčně prostříknout třecí plochy
pohyblivých mechanismů

1 x za 6 měsíců demont. uzavírací
klapku komory, vyčistit od karbanu
a otočné uložení klapky namazat

Otočná proudnice
Po 25 hod. provozu nebo 1 x
za 6 měsíců

Průtokový naviják
1 x za 6 měsíců očistit suchým hadrem
navíjecí řetěz a na konzervovat

Ovládání plynu
1 x měsíčně prostříknout třecí plochy
pohybových mechanismů

kontrolovat, případně dolít kapalinu
do zásobní nádržky, aby byla plná

Kulové kohouty 75
1 x za rok demont. postupně čepy
kul. obratle, vyčistit a namazat

Ovládací mechanismy
1 x měsíčně prostříkneme třecí- plochy
pohybových mechanismů

Elektropneumatické ventily
1 x prostříkneme uložení ovl.
tyčky et. ventilu

Uzávěr víka průlezu nádrže
Kontrolujeme pohyblivost uzav. mechan.
a konzervujeme třecí plochy

Závitová hrdla
Po ukončení provozu očistíme a namažeme
závity hrdel a jejich víček

mazací tuk AK 2

mazací tuk AK 2

MO sprey

směs grafitu + petroleje
nebo grafitu + silik. oleje

mazací tuk AK 2

MO sprej

MO sprej

SYNTHOL HO 205

mazací tuk AKG 2

MO sprej

MO sprej

mazací tuk AKG 2

mazací tuk AKG 2
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Roletky
- lamely roletek musí být stále čisté - po oplachu v zimním období je

musíme dokonale osušit za pomocí denat. lihu

- pryžová těsnění konzervujeme glycerin. roztokem nebo silikon. olejem
a v zimním období vždy po oplachu roletky

- boční vodítka roletek musí být stále čisté - vždy po oplachu roletek
vystříkáme - minimálně 1 x za 6 měsíců

- rozvorové západky musí býti stále čisté a suché - 1 x měsíčně nebo vždy
po oplachu roletek prostříkat MO sprejem

- vložku zámku chráníme při mytí vozidla proti vodě a 1 x za 6 měsíců
mazacím tukem AKG 2

V. PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNí
501. Šasi

Poruchy odstraníme dle samostatné příručky LlAZ

502. Pohon čerpadla
Pohon se neotáčí ani po zapnutí vzduchovým kohoutem - nízký tlak vzduchu

ve vzduchotlakovém systému šasi.

503. Čerpadlo
503.1 Čerpadlo dává malý výkon z vodního zdroje

- nečistoty částečně ucpaly oběžná kola - čerpadlo demontovat a vyčistit
- ucpaný sací koš - vyčistit
- utržena (uvolněná) pryžová duše savice - savici vyměnit
- velká sací výška - změnit vodní zdroj

503.2 Čerpadlo dává malý výkon z nádrže

(nízkotlaký provoz)
- zpětná klapka levého "T" rozvaděče je uzavřená
- opravit lankové ovládání zpětné klapky

503.3 Čerpadlo ztratí vodu za provozu

- málo ponořený sací koš - koš ponořit
- netěsné sací vedení - zkontrolovat a dotáhnout šroubení
- sací výška překročila 8m - vyhledat nový vodní zdroj
- čerpací zařízení, resp. jeho sací strana jsou netěsné a během provozu se

přisává vzduch - zkontrolovat těsnost sacího potrubí čerp. zařízení a závadu
odstranit

503.4 Čerpadlo nelze zavodnit

- není zapnut pohon čerpadla - zapnout
- čerpací zařízení nesplňuje podmínku odst. 402.1
- sací koš není dostatečně ponořen - odstranit
- netěsné sací vedení - zkontrolovat těs. kroužky šroubení a řádně dotáhnout

(závity musí být čisté a lehce namazané tukem AKG 2)
- malý výkon vývěvy - zkontrolovat polohu uzavírací klapky a její těsnost v
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uzavřené poloze. Není-Ii těsnost dostatečná, klapku demontujeme a vyčistíme
od karbonu a dorazovým šroubem, případně stavitelnou vidlicí pístnice ovl.

válce seřídíme polohu "UZAVŘENO".
POZOR - v poloze "UZAVŘENO" musí být stlačen sací ventil vývěvy.

503.5 Porucha elektropneumatického ovládání

Ovládání jako celek se skládá z části elektrické, elektropneumatické a
pneumatické. Postup při hledání závad je seřazen dle pravděpodobnosti výskytu
poruch a vychází ze zásady, že přívod proudu a ovládacího vzduchu je bez závad.

503.5.1 Elektromagnetický ventil nepracuje
- stisknutím ovládací tyčky jádra elektromagnetu zjistíme, zda jádro

nezarezavělo a je pohyblivé. V případě zarezavění demontujeme ventil a pomocí
MO spreje uvolníme řez, aby bylo jádro volně pohyblivé. Je-Ii zarezavění tak silné,
že jádro nelze uvolnit, vyměníme ventil za nový.

- v případě, že je jádro volné a ventil nepracuje, odpojíme konektor přívodu
proudu k ventilu, volič nastavíme na požadovaný úkon a zkoušečkou zjistíme, zda je
přívod pod napětím - v každém přípacé je potom závada v elektromagnetu ventilu a
ventil musíme vyměnit

- je-Ii přívod k ventilu bez napětí, je buď přerušeno přívodní vedení nebo je
vadná spínací jednotka ovladače. Tuto závadu zjistíme zkoušečkou za pomoci el.
schématu požární nástavby.

503.5.2 Porucha signalizace nastavené funkce

Závadu signalizace v případě, že nastavená funkce pracuje bez závad,
způsobí buď vadná žárovka kontrolky - přesvědčíme se stlačením jejího krycího
sklíčka - nebo závada v koncovém spínači ovládacího elementu, případně přerušení
voličů kontrolního okruhu. Závadu zjistíme zkoušečkou za pomoci el. schématu.

504. Roletka hliníková

V nejnepříznivějším případě při poruše uzamykacího zařízení nebo bočních
západek hl in. roletky nastane neotevření roletky a zamezení přístupu do vnitřních
prostorů karoserie. Je nutno proříznout (podélně) pryžový profil mezi hliník. lištami
roletky. Po odstranění závady nahradit pryžový profil novým (dodáváno s dodávkou
jedné sady) a namontovat roletku. V nejhorším případě se týká: roletky levé zadní,
pravé přední a zadní (přístup k čerpacímu zařízení).
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CAS K25 LlAZ 18.29 XA 01

NÁVOD K OBSLUZE OBRAZOVÁ ČÁST

Obr. 1 Hlavní rozměry automobilu

Obr. 2 Palubní deska, ovládací prvky
1 spínací skříňka
2 přepínač směrovek, světlometů a houkačky
3 přepínač stěračů a ostřikovače čelního skla
4 otáčkoměr
5 rychloměr (tachometr)
6 kontrolní přístroj sníženého tlaku vzduchu I. a II.

okruhu a parkovací brzdy
7 teploměr
8 palivoměr
9 tlakoměr I. brzdového okruhu
10 tlakoměr II. brzdového okruhu
11 zelená kontrolka směrových světel
12 zelená kontrolka směrových světel vleku
13 modrá kontrolka dálkových světel
14 oranžová kontrolka zadní mlhovky
15 červená kontrolka úrovně chladící

kapaliny
16 červená kontrolka filtru sání
17 žlutá kontrolka osvětlení plošiny
18 spínač a žlutá kontrolku pomocného náhonu
19 spínač a žlutá kontrolka předního náhonu
20 spínač a zelená kontrolka uzávěrky diferenciálu

přední nápravy
21 spínač a zelená kontrolka uzávěrky diferenciálu

zadní nápravy
22 žlutá kontrolka ABS
23 žlutá kontrolka ABS
24 oranžová kontrolka minimální zásoby paliva
25 červená kontrolka uzavření dveří a roletek
26 červená kontrolka tlaku oleje v motoru
27 červená kontrolka nabíjení
28 spínač a červená kontrolka varovných světel
29 spínač a kontrolka vnějšího osvětlení
30 tlačítko žhavení
31 tlačítko testu neporušenosti kontrolek
32 spínač výméníku tepla
33 spínač ventilátoru
34 spínač osvětlení kabiny řidiče
35 spínač a kontrolek mlhovek
36 spínač naftového topení
37 spínač větrání naftového topení
38 spínač ohřevu paliva
39 spínač vytápění zrcátek
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Obr. 5 Náhon čerpadla
1 příruba
2 spojovací hřídel I
3 spojovací hfídel II
4 maznice kloubů

Obr. 6 Čerpací zařízení
1 čerpadlo K25
2 rozvaděč II. stupně
3 rozvaděč I. stupně
4 uzavírací klapka VT
5 uzavírací klapka NT
6 převáděcí potrubí
l sací potrubí

Obr. 7 Nádrže
1 nádrž na vodu
2 nádrž na pěnidlo
3 potrubí pěnidla

Obr. 8 Potrubí čerpacího zařízení
1 nízkotlaké potrubí
2 vysokotlaké potrubí
3 plnění nádrže (hydrantové)
4 potrubí otočné proudnice
5 dálkově ovládaný kulový kohout 75

Obr. 9 Vývěva
1 těleso vývěvy
2 klapka s páčkou
3 vzduchový válec
4 talířový ventil
5 tryska
6 těleso trysky
7 difusor
8 hadice

Obr. 10 Ovládání čerpacího zařízení
1 ovládání kulového kohoutu 75 NT
2 ovládání kulového kohoutu 75 NT
3 ovládání kulového kohoutu 75 NT
4 ovládání kulového kohoutu 75 NT
5 ovládání kulového kohoutu 38 NT
6 ovládání kulového kohoutu 38 pistolové proudnice
l ovládání kulového kohoutu 38 plnění nádrže

čerpadlem
8 ovládání kulového kohoutu 38 přívodu pěnidla
9 ovládání regulace přiměšování
10 ovládání zpětných klapek 75
11 ovládání otáček motoru



13 ovládání přívodu vody do přiměšovače
14 ovládání náhonu čerpadla
15 ovládání vývěvy
16 ovládání uzavírací klapky 100
17 ovládání kohoutu přívodu vzduchu
18 manovakuometr
19 manometr vysokého tlaku
20 manometr nízkého tlaku
21 hladinoměr
22 manometr ovládacího vzduchu
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Obr. 11 Zařízení pro rychlý zásah, zpětné klapky, plnící potrubí
nádrže,zařízení čerpadla
1 průtokový naviják s hadicí
2 pistolová proudnice
3 předloha zpětného navíjení hadice
4 uzavírací klapka '15 NT
5 uzavírací klapka 75 NT
6 zpětná klapka 75 hydrantového potrubí
7 ovládání kulového kohoutu 38 plnění nádrže

čerpadlem
8 ovládání uzavíracích klapek 75 NT - VT

Obr. 12 Regulace přiměšování, páka předlohy, klika předlohy,
pojistková skříň
1 regulace přiměšování
2 páka jištění předlohy navijáku
3 klika k navíjení hadice a k nouzovému otevření

kulového kohoutu otočné proudnice
4 pojistková skříňka

Obr. 13 Kohouty pěnidlového potrubí, mazání čerpadla
1 kulový kohout 38 přívodu pěnidla
2 kohout přívodu vody do přiměšovače
3 hlavice mazání čerpadla

Navíjení hadice na buben
1 klika předlohy navijáku
2 spínač kontrolky zavření roletky

Obr. 14

Obr. 15 Elektropneumatické ventily
1 ovládání vývěvy
2 ovládání uzavírací klapky 100

Vývody potrubí - pravý bok, výstupní žebřík
1 sací hrdlo
2 hrdlo výtlaku NT
3 hrdlo výtlaku NT
4 hrdlo hydrantového potrubí
5 hrdlo přívodu pěnidla

Obr. 16



Obr. 17

6 žebřík
7 spínač osvětlení žebříku a plošiny

Vývody potrubí - levý bok
1 sací hrdlo
2 hrdlo výtlaku NT
3 hrdlo výtlaku NT
4 hrdlo hydrantového potrubí
5 hrdlo výtlaku VT
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Obr. 18 Horní plošina
1 víko nádrže na vodu
2 'př~padový ventil
3 otočná proudnice
4 uzávěr víka
5 sonda hladinoměru

Obr. 19 Horní plošina
1 výsuvná otočná proudnice
2 nástavec proudnice
3 výstražné světlo
4 hlavice mazání otočné proudnice

Obr. 20 Horní plošina
1 levá páka otočné proudnice
2 spínač ovládání přívodu vody
3 kryt spínače se štítky

Obr.21 Horní plošina
1 hrdlo nádrže na pěnidlo
2 víko nádrže s odvzdušňovacími ventily
3 ochranný kryt víka

Obr. 22

Obr. 23

Tabulka obsluhy

Obr. 24

Obsluha čerpacího zařízení

Štítek obsl~hy

Schéma elektrického zapojení nástavby
1 svorkovnice
2 pojistková skříňka
3 tlakový spínač potrubí
4 tlakový spínač vývěvy
5 kontrola et. ventilu vývěvy
6 přepínač vývěvy
7 přepínač stříkání
8 kontrolka sání
9 kontrolka pam. pohonu
10 přepínač pam. pohonu
11 kontrolka zapnutí

Obr. 25
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12 elm. ventil sání
13 elm. ventil vývěvy
14 stavoznak vody
15 tlakoměr
16 spínač sání z nádrže
17 plovák stavoznaku
18 elm. ventil lafety
19 spínač lafety
20 osvětlení zad. prostoru
21 osvětlení skříně
22 osvětlení plošiny
23 osvětlení žebříku
24 zadní maják .•
25 spínač osvětlení skříně
26 spínač osvětlení plošiny, žebříku
27 spínače kontrolky roletek, žebříku
28 spínač osvětlení zad. prostoru
29 zásuvky pro pomocný světlomet
30 konc. světlo-levé
31 svítilna SPZ
32 směrová svítilna - levá
33 stop světlo levé
34 zadní mlhovka
35 couvací svítilna
36 stop světlo pravé
37 koncová svítilna - pravá

38 směrová svítilna pravá
39 doplňková obrysová svítilna

40 mikrofon
41 ovládací skříňka
42 zesilovač

43 světelná rampa
44 test kontrolek

45 relé kontrolky dveří
46 relé výstražného zařízení

Obr. 26

Obr. 27

Elektrické zapojení rozváděcího panelu

Obr. 28

Kabina řidiče
1 maska
2 přední dveře
3 čelní sklo
4 šikmá boční skla
5 boční okna kabiny
6 dělená okna dveří
7 dveře kabiny

Vnitřní výbava kabiny
1 kapota
2 sedadlo řidiče



3 sedadlo posádky
4 madlo
5 řadící páka
6 přístrojová deska
7 sluneční clona
8 volant
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Obr. 30 Vnitřní výbava dveří kabiny
1 madlo na dveřích
2 madlo na sloupku
3 řemen
4 popelník
5 zámek dveří

Obr. 31 Přední dveře, stěrače. maska
1 ramínka stěrače
2 přední dveře
3 závěsy dveří
4 zámek Bomoro
5 směrová světla
6 trysky ostřikovače

Obr. 32 Pravá přední část kabiny
1 umístění štítků
2 nádoba ostřikovače
3 madlo
4 skříň teplovodního topení

Obr. 33 l.)závěr vyrovnávací nádrže
1 víčko

Obr. 34 Spodní část místa řidiče
1 kloubový hřídel volantu a servořízení
2 pryžový kryt servořízení
3 el ventil odlehčovací brzdy
4 pedál spojky
5 pedál brzdy
6 pedál akcelerace

Obr. 35 EI. rozvaděč za stupačkou
1 otevřená rozv. skříň

Obr. 36 Sedadlo řidiče
1 regulace sklápění opěry
2 regulace podélného posuvu sedačky
3 regulace naklápění sedačky
4 regulační páka - otáčivá tyčka
5 regul. šroub tuhosti
6 tlumič pérování
7 vzduchový ventil
8 vlnovcová pružina



Vzdálenost světlometů od zkušeb. stěny
Výška os světlometů
Rozteč světlometů
Sklon tlumeného světla

10 m
1 045 mm
1 780 mm

x=150 mm
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9 opěra
10 sedák

Obr. 37 Seřizování světlometů
Správné seřízení světlometů cisternové automobilové
stříkačky svěříme odborně vyškoleným pracovníkům.
Lze jej provádět v servisních dílnách pomocí přístrojů
k tomu určených nebo proti zkušební stěně dle
schematu na štítku i obr. 27 v příloze. Seřízení
provádíme na automobilu nezatíženém, se správně
nahuštěnými pneumatikami, se seřízenou geometrií os
i kol a ošetřenými vozovými péry.
V druhém případě postavíme automobil kolmo proti
zkušební stěně tak, aby jeho podélná osa procházela
středem zkušební stěny.

Vzdálenost přední strany kužele tlumených světel ve
volném terénu může být maximálně 115 m.
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