As dimensões do Pyroclock® foram calculadas especificamente para assegurar a
continuidade perfeita em correntes pirotécnicas consistindo em diversos módulos
agrupados.
Isto significa que a distância entre dois ratilhos contíguos em dois Pyroclocks® é
sempre menor do que a distância da chama (≥ 5 cm) que estes geram, eliminando
assim qualquer risco de falha de ignição.
Se necessitar de aumentar a distância entre os rastilhos rápidos ligados aos
produtos pirotécnicos na corrente pirotécnica, por exemplo com produtos
pirotécnicos de calibre-grande, isto pode ser feito utilizando extensões rastilho
rápido com o comprimento apropriado, se for necessário acrescente um portafusíveis vazio, para transferir a chama entre dois Pyroclocks.
Neste caso as extensões do rastilho rápido devem ser reparadas nas terminações
dos Pyroclocks® em questão utilizando os bloccastoppino para esta finalidade.

A ligação entre duas correntes Pyroclock®

O bloccastoppino é um dispositivo plástico que pode ser dobrado sobre um rastilho
rápido completo com um revestimento para formar um cilindro. Pode então ser
introduzido em qualquer das aberturas no Pyroclock®. O rastilho rápido será fixo
numa ligação segura com o Pyroclock®.

LEGENDA
stoppino = rastilho rápido
bloccastoppino
accend. elettrico = inflamador eléctrico
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MONTAGEM DO PYROCLOCK®

O portaspoleta com a espera introduzida.

O rastilho rápido deve ser posto no final da
parte mais pequena do Pyroclock®.

Pyroclock® com balona.

Insira a parte mais pequena de um dispositivo
na parte maior de outro até sentir um clique.
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Uma corrente Pyroclock® bem feita!!

Corrente com 3 Pyroclock®.

Ligue o inflamador eléctrico com o
bloccastoppino.

Neste caso as extensões com rastilho rápido
deveriam ser fixas nas terminações do
Pyroclock® em questão utilizando os
bloccastoppino fornecidos para esta finalidade.

Corrente Pyroclock® para ser uitlizada.
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PYROCLOCK® é um produto de marca registada que aguarda uma patente
Italian Patent Pending PCT/IT03/00393 - Internationale Patent Pending
PCT/IT03/00313
CERTEFICADA PELO INSTITUTO BAM
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