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1. Bevezetés
A FirePro oltórendszerek tervezése, telepítése és karbantartása című Promatt segédlet a FirePro Systems Ltd.
által kiadott „FirePro információs, utasítás & használati útmutató” (2006-01-01-es verzió) alapján készült. A
segédlet célja, hogy a Notifier - System Sensor tűzjelző rendszerekben, illetve önálló üzemben egyszerűbbé tegye
a FirePro oltóanyag felhasználását, az oltórendszerek és a hozzájuk kapcsolódó vezérlések könnyű és gyors
tervezését.

ft

Felhívjuk a figyelmet, hogy tűzjelző illetve tűzoltó rendszerek tervezése, telepítése, szerelése és karbantartása
felelősségteljes, szakmai felkészültséget igénylő, tűzvédelmi szakvizsga birtokában végezhető tevékenység.
Reméljük, leírásunk nagyban megkönnyíti a tervezési, kivitelezési, karbantartási feladatok ellátását.

2.1.

Mi az a FirePro?

TT

2. A FirePro

K

Sikeres munkát kívánunk! Köszönjük, hogy cégünket választotta!

A

A FirePro termékeket automatikus tűzoltásra fejlesztették ki. A különböző típusú (méretű, oltóanyag tartalmú)
egységek tűz esetén oltóanyagot bocsátanak ki magukból, ami aeroszol formájában a kialakulóban lévő tüzet
kémiai úton oltja el úgy, hogy a tűz láncreakciós folyamataiba közvetlenül avatkozik bele. Az űrkutatási fejlesztések
során kifejlesztett FirePro termékek alapanyaga a természetben megtalálható kálium-sók. A kálium-sókból hő
hatására felszabaduló kálium-gyökök lekötik a tűz továbbterjedéséért felelős szabad gyököket, ezáltal védve meg
az emberek életét és a berendezési tárgyakat.

2.2.
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Az oltókészülék működési elve, oltóhatása a szélesebb körben is ismert oltóanyagok közül sok tekintetben hasonló
a halonokéhoz illetve a tűzoltó porokhoz, ugyanakkor felhasználása ezekkel szemben teljesen környezetbarát és
igen gazdaságos.
Az aeroszolokról dióhéjban

©
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Mivel a FirePro termékek aeroszolos oltókészülékek, szóljunk pár szót az aeroszolokról! Az aeroszol gázban
eloszlatott (diszpergált) másik halmazállapotú anyag (folyadék, vagy szilárd). Jól ismert példája az aeroszoloknak a
füst, melynek diszperziós közege gáz (a levegő), a diszperziós fázis, azaz az eloszlatott anyag pedig szilárd
szemcsékből áll (különféle égéstermékek, például koromszemcsék). Az eloszlatott szemcsék mérete néhány
mikrométertől (10-6 m) néhány nanométerig (10-9 m) terjed, a másik anyagban lebegnek, nem csapódnak ki belőle,
úgy viselkednek, mintha egy másik gáz lennének. Teljesen hasonló a FirePro is, hiszen inert gázban diszpergált
apró szilárd szemcséket használ az oltáshoz.
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Az égés feltételei

Az égés bonyolult fizikai és kémiai folyamatok egyidejű sokasága, melynek során égéstermékek, hő, fény és hang
keletkeznek. Az égés ezen kísérő jellemzői, végtermékei, számunkra is látható, észlelhető jelenségek.
Ha az égés három feltétele adott (lásd 1. ábra) - éghető anyag, oxidáló szer,
gyújtóforrás - egy időben és egy helyen, akkor tűz keletkezik. A tűz kialakulásának
ezen három feltételét illetve ezeknek az ábrázolását ún. égési háromszögnek
hívjuk. Az oxidáló szer legtöbbször a levegő oxigénje.

O2

O2

O2

O2

O2

+

Éghető
anyag

OH
H
OH O

OH
O

H
H
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A kezdeti feltételek minősége (az éghető anyagok összetétele, az oxigén
koncentrációja) és mennyisége (az oxigén és az éghető anyagok teljes
mennyisége, a gyújtási energia nagysága) határozza meg a tűz lefolyását. Az
égés három feltételét azonban ki szokták egészíteni egy negyedikkel is, ugyanis a
tűz kémiai szempontból nem más, mint egy gyors láncreakció. Ha a láncreakció
nem indul be, illetve leáll, akkor a tűz elalszik, és nem fejlődik tovább. Így már
nem égési háromszögről, hanem égési tetraéderről1 beszélhetünk.

O2

K

2.4.

1. ábra
Az égés feltételei

A FirePro oltásmechanizmusa

TT

A tűz eloltása tulajdonképpen az égés négy feltételéből az egyiknek a megszüntetését,
valamelyik összetevő eltávolítását, eliminálását jelenti. A FirePro a gyors láncreakciót
akadályozza meg kémiai úton, ugyanis az aeroszol kémiai inhibitort (kémiai reakciót gátló
anyagot) tartalmaz. A láncreakciót gátló anyag jelen esetben a kálium-gyök, amely leköti a
szabad gyököket a lángokból, és megállítja a tűz terjedését. A tűz eloltása így nem oxigén
elvonásával vagy a tűz lehűtésével történik.

O
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Egy tipikus tűzben rengeteg labilis részecske szabadul föl, melyek továbbreagálnak a
rendelkezésre álló anyagokkal oxigén jelenlétében. Mivel ezeknek a labilis és reakcióképes
anyagok felszabadulásának a mértéke a tűz terjedésével egyre nagyobb mértékű, ezért a
tűz terjedésének sebessége nő. A láncreakció motorjai - az úgynevezett szabadgyökök olyan instabil anyagok, melyeknek egy páratlan elektronjuk van, ezért mindig elektron-párt
keresnek maguknak, amit egy másik elemmel való reakció során meg is találnak. A
probléma az, hogy a folyamat során felszabaduló hő a jelenlévő oxigénből újabb szabad
gyököket szabadít fel. Ez egészen addig folytatódik, amíg az éghető anyag el nem fogy,
vagy valamilyen más módon a tüzet el nem oltják (lásd 2. ábra).

©
PR

Az aeroszolos készülékek aktiválásakor az oltókészülékben lévő szilárd vegyület aeroszollá
alakul át, amely főként káliumsókat tartalmaz (pl. K 2CO3), de más anyagokat is kisebb
mennyiségben (H2O, N2 és CO2). Az aeroszol részecskék könnyedén eloszlanak az
égéstérben, ráadásul a néhány mikron méretű szilárd káliumsó részecskék inert gázban
szuszpendálva különösen nagy felszínt adnak a tömeges reakciókhoz - növelve a
hatékonyságot, és csökkentve a szükséges anyag mennyiségét.
Amikor az aeroszol eléri a lángokat, főként kálium gyökök (K*) szabadulnak fel a káliumsók
(pl. K2CO3) hő hatására történő felbomlásából. A kálium gyököknek (K*) az összes többi
anyaghoz való kapcsolódási képessége nagy, ezért hozzákapcsolódnak más szabad
gyökökhöz, amelyek egyébként a láncreakció motorjai lehetnének (hidrogén, oxigén,
hidroxid - H*, O*, OH*). Ezáltal olyan stabil anyagok keletkeznek mint a KOH, mely nem
reagál tovább.

2. ábra
Az oltás folyamata

A reakció során tehát végtermékként stabil anyagok, KO, KH, KOH keletkeznek, így elegendő oltóanyag esetén a
tűz kialszik. Az oltás során keletkezett anyagok nem ártalmasak az emberekre, a környezetre, és nem
tesznek kárt az anyagi javakban sem.

1

Tetraéder (gör.) - négy háromszögből álló felület határolta poliéder avagy másképpen háromoldalú piramis. A tetraédernek van hat éle és
négy csúcsa. A négy csúcsát szoktuk az égés négy feltételének megfeleltetni, jelezvén, hogy ezek egyformán fontosak.
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2.5.

Az oltókészülékek felépítése

A FirePro oltókészülékek általános felépítése látható a 4. és a 3. ábrán.
Az oltóanyag különböző formájú és méretű fémtartályokban van
elhelyezve, melyek védenek a mechanikus behatásoktól, illetve
tartalmazzák és összefogják az oltókészülék egyéb szükséges
részegységeit. Vannak hengeres alakú és téglatest alakú oltótartályok is
a tartalmazott oltóanyag mennyiségétől függően, ezek felépítése
egymáshoz nagyon hasonló, működési elvük teljesen azonos.

Elektromos
indítás
Fedlap
Szilárd oltóanyag
Aktivátor
Aeroszol molekulák

Az oltóanyag maga szilárd formában van az oltóban [más leírásokban a
szilárd oltóanyag neve SBK: Solid Bound Compound], az aktiválás után
ebből képződik oltóképes, kálium sókat tartalmazó aeroszol, amely
-típustól függően- egy vagy két oldalon elhelyezett kivezetőnyílásokon
keresztül távozik.

ft
3. ábra
A FirePro készülékek általános felépítése

TT

Az oltóképes aeroszol képződése erősen hőtermelő, exoterm folyamat.
Éppen ezért a legtöbb FirePro típusba hőelnyelő, hűtő réteg van
beépítve, ez biztosítja, hogy az aeroszol jelentős mértékben lehűlve
távozzon a fém tartályból, ezáltal is biztosítva, hogy még véletlenül se
tehessen kárt sem emberi életben, sem a környezetében. Az
oltóanyagon belül egyszerű ásványi anyagokat alkalmaznak hűtésre.
Egyes típusokhoz szóró-, oszlatófej is tartozik, ami a kiáramló anyag
további lehűtését segíti elő.

Tűzoltó aeroszol

K

Az oltókészülékek aktiválása történhet elektromos és hőérzékelő kábeles
(ún. thermocord) indítással is, minden típusban ugyanaz az indító
mechanizmus található (lásd következő fejezet).

Hűtő réteg
Konténer
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Az összes alkotóelem teljesen környezetbarát, a felhasznált
koncentrációban az oltóanyag nem káros az emberi életre, nem
szennyezi a környezetet, nem roncsolja a berendezéseket. Egyedül a
FirePro lehetséges hőhatásától kell a berendezési tárgyakat, embereket
megóvni, de erre iránymutatást ad a dokumentáció többi része.
2.6.

Oltásindítás - FirePro oltókészülékek vezérlése

4. ábra
Szétszerelt FirePro készülék

A FirePro készülékek aktiválására, az oltás megkezdésére több
lehetőség is van (lásd bővebben a 4.6. fejezetben).
A) Elektromos indítás

©
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A legtöbbször használt és legjobb indítási módja az oltókészülékeknek, ha tűzjelző rendszer által vezérelt
elektromos impulzus segítségével indítjuk az „E” jelű FirePro egységeket. Ilyenkor a készülékekből
kivezetett érpár végére kell kapcsolni az aktiváláshoz minimum szükséges 0.8 A erősségű áramot (6-36
V= mellett).

B) Indítás hőérzékelő zsinórral – ún. thermocorddal
A FirePro oltó készülékek hőérzékelő zsinór révén (TH modell típusok) is elindíthatóak. Ebben az esetben
a készülékekhez ún. thermocordot kapcsolunk, amely előre beállított hőmérsékleten aktiválódik,
meggyullad és végig ég, ezáltal mint egy gyújtózsinór indítja el az oltókészülékeket.

2.7.

Az oltókészülékek típusai

Az oltókészülékek különféle típusai amellett, hogy ugyanazt az oltóanyagot tartalmazzák alapvetően öt dologban
térnek el egymástól:
1. oltóanyag mennyisége (ettől függ az egy készülékkel védhető tér nagysága),
2. készülék mérete (szorosan összefügg az előbbivel),
3. készülék aktiválásának módja,
4. a kiáramló gáz hőmérséklete,
6. oldal
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5. a kiáramló oltóanyag sugár hossza.
Ezeket foglaljuk össze az alábbi táblázatokban. Az alkalmazott készülékek helyes megválasztásához a tervezés
című fejezet, illetve az ott található többi táblázat ad majd útmutatást.
A FirePro aeroszolos oltókészülékek típusai
Készülék tömege [g]
Készülék méretei [mm]

Egyéb tulajdonságok

Aktiválás módja

Teljes tömeg

Oltóanyag tömege Magasság

Átmérő

Nyílások száma Kiáramló gáz

FP-8
FP-20E

TH
E&TH

14
100

8
20

14
128

52
30

1
2

Forró
Hideg

FP-20S
FP-80

TH
E&TH

290
800

20
80

165
180

32
50

2
2

Hideg
Hideg

FP-80S
FP-100S*

E&TH
E&TH

820
1270

80
100

185
120

51
84

2
1

Hideg
Hideg

FP-200S*
FP-500S*

E&TH
E&TH

1630
2850

200
500

150
260

84
84

1
1

Hideg
Hideg

FP-1200
FP-2000

E&TH
E&TH

10050
14100

1200
2000

670
85
300 x 300 x 185

1
1

Hűtött
Hideg

FP-3000
FP-5700

E&TH
E&TH

15000
23700

3000
5700

300 x 300 x 185
300 x 300 x 300

1
1

Hideg
Hideg

K

ft

Modell

TH = hőérzékelő zsinór; E = elektromos aktiválás; M= kézi működtetés; *: opcionális szórófej

TT

1. táblázat: FirePro oltókészülék típusok

A FirePro készülékek képekben
FP-20E

FP-80

FP-100S

FP-200

FP-3000

FP-5700

FP-1200

FP-2000
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FP-500S

O
M

A

FP-8

2. táblázat: Különböző típusú FirePro készülékek
Az FP-xxS típusú, rozsdamentes acél tokozatban levő és elektromos indítású FirePro egységek a tűzálló kábelek csatlakoztatására szolgáló
tömszelencét is tartalmaznak.
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3. Alkalmazhatóság
3.1.

Az aeroszolos oltórendszerekkel foglalkozó európai szabványok

Mielőtt részletesen megismerkednénk a FirePro oltógenerátorok alkalmazási lehetőségeivel érdemes röviden
összefoglalni az aeroszolos oltórendszerekre vonatkozó európai szabványok javaslatait, előírásait.

ft

Az aeroszolos oltórendszerek részegységeinek - alapvetően az oltó generátoroknak - a követelményeivel és
vizsgálati eljárásaival a CEN/TR 15276-1 sz., míg az aeroszolos oltórendszerek tervezésével, telepítésével és
karbantartásával a CEN/TR 15276-2 sz. szabvány (Condensed aerosol extinguishing systems - Design, installation
and maintenance) foglalkozik. Ez utóbbi szabvány csak a teljes elárasztással működő aeroszolos oltórendszereket
szabályozza, az ún. „helyi védelmet” (pl. félig nyitott motortér stb.), amelynél nem lehet egzaktul meghatározni a
szükséges oltóanyag mennyiséget, nem.

K

Mivel az aeroszol kiáramlásakor egy sűrű, átláthatatlan fehér köd keletkezik, ezért a szabvány csak „bejárható” és
„nem bejárható” területeken tárgyalja az aeroszolos oltók alkalmazását. „Bejárható” (normally unoccupied area) az
a terület, ahol rendes körülmények között emberek nem tartózkodnak, de esetlegesen, rövid ideig jelen lehetnek
(pl. számítógép termek, kapcsoló helyiségek, raktárak stb.), míg „nem bejárható” (unoccupiable area) az a terület,
ahol méret vagy más korlátok miatt nem tartózkodhatnak emberek (álmennyezet, szekrények stb.). Ennek alapján
folyamatos emberi tartózkodásra szolgáló terekben aeroszolos oltórendszer nem alkalmazható.

TT

3.1.1. Bejárható területek teljes elárasztásos védelme
Ilyen terek védelménél az alábbi biztonsági szempontokat be kell tartani:

a) Az oltás megkezdése előtt az oltórendszernek egy figyelmeztető hangjelzés mellett megfelelő hosszú időt
(kiürítési idő) kell biztosítania, hogy az emberek biztonsággal elhagyhassák a területet.

A

b) A terület bejáratánál el kell helyezni egy „Automatikus/Kézi” kapcsolót. (A kapcsoló „kézi” állásában az oltás
csak a sárga színű „Kézi oltás indítás” feliratú jelzésadókról indítható, az automatikus érzékelőkről beérkező
jelzéssel nem. )

O
M

c) A terület bejáratánál el kell helyezni egy „Rendszer leválasztva” feliratú kapcsolót (kézi jelzésadót), melyet
aktiválva az oltógenerátorok (vagy a soroló egységek) bemenete leválasztható az oltásvezérlő központ
kimenetéről és védőföldre köthető. A kapcsoló aktív állapotát a központnak jeleznie kell. (A „Rendszer
leválasztva” kapcsoló általában karbantartáskor vagy a védendő helyiségben történő olyan munkálatok alatt
használható, amikor mindenképpen el akarjuk kerülni az oltógenerátorok véletlen aktiválódását.)
d) Az oltás indítási feltételeként hőérzékelő(k) nem alkalmazható(k).
e) A menekülési útvonalakat mindenkor akadálymentesen kell tartani és gondoskodni kell megfelelő
vészvilágításról és irányjelzésekről.
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f) Az oltandó területet kifelé nyíló, belülről még zárt állapotban is nyitható, automatikusan záródó ajtókkal kell
ellátni.
g) A védett területen belül a bejáratoknál és a kijelölt kijáratoknál folyamatos hang- és fényjelzést, a védett
területen kívül folyamatos fényjelzést kell biztosítani, míg a terület újra nem biztonságos.
h) Valamilyen természetes vagy mesterséges szellőztetést kell biztosítani az oltás után, lehetőleg kültérre.
i) A területen előforduló személyeket ki kell oktatni, milyen elővigyázatosságot igényel az oltórendszer, és mi a
teendő, ha működésbe lép.

Az a), b) és g) pontok előírásait a 4.7. fejezetben említett Notifier oltóközpontok teljesítik. A c) pont kívánalmainak
megvalósítása a
fejezetben olvasható.

3.1.2. Nem bejárható területek teljes elárasztásos védelme
Nem bejárható terek aeroszolos oltórendszerrel történő védelme esetén nincs szükség a korábbi c) pontban
említett „Rendszer leválasztva” feliratú kapcsoló használatára.

8. oldal
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FirePro-val oltható

A FirePro aeroszolos tűzoltó készülékeket és tűzoltó rendszereket az „A” 2, „B”3, „C”4 és „F”5 osztályú tüzek oltására
tervezték. Az aeroszolos oltókészülék felhasználási lehetőségei:
A) A készülékek alkalmasak az „A”, „B”, „C” és „F” tűzosztályba tartozó tüzek oltására.
B) Hatékonyan oltják a gáz- és folyadéktüzeket (különösen jól a szénhidrogén származékokat: földgáz,
kőolaj származékok, gyúlékony kenőanyagok stb.),
C)az égő szilárd anyagokat,
D)a forró olajokat és égő zsírokat,

ft

E) valamint a feszültség alatti (a 24.000 V-ot el nem érő) elektromos berendezések tüzeit is

(de az „E”6 tűzveszélyességi osztályba tartozó tüzek még nem szerepelnek a BRL-23001/03 szerinti termék tanúsítványban)

K

A FirePro oltókészülékeket elsősorban beépített tűzvédelmi rendszerekhez tűzjelző rendszerről történő vezérléssel
ajánljuk, de a termék rendkívül előnyös tulajdonsága, hogy önállóan, hőérzékelő zsinórral (ún. thermocorddal)
használva tűzjelző rendszer nélkül is nagy megbízhatósággal működik. Ilyenkor az indítás a 172 ˚C-os környezeti
hőmérséklet elérésekor történik.
A termék rendkívül széleskörűen és jól használható az alábbi esetekben:

TT

A) kábelalagutakban,
B) telefonközpontokban,

C)számítógéptermekben, szerverhelyiségekben,
D)raktárakban,
F) szerelőműhelyekben,

A

E) garázsokban,

G)gyúlékony folyadékokat és kenőanyagokat tároló helyiségekben,

O
M

H)elektromos berendezések belsejében,
I) kapcsolószekrényekben,

J) személyi számítógépekben,
K) televíziók belsejében,

L) gépkocsik, buszok, vonatok, hajók motortereiben,
M)vagy bármely veszélyes helyen, ahol oltórendszer kiépítése indokolt.
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A fenti felhasználásokban világszerte (így Magyarországon is) számos telepítési példa igazolta a FirePro
rendszerek hatásosságát, egyszerű és gyors telepíthetőségét.

2
3
4
5
6

„A” tűzosztály: szilárd anyagok tüzei
„B” tűzosztály: folyékony, cseppfolyósított anyagok tüzei
„C” tűzosztály: gáz halmazállapotú anyagok tüzei
„F” tűzosztály: háztartási olajok, zsírok tüzei
„E” tűzosztály: elektromos tüzek
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3.3.

FirePro-val nem oltható

Fontos tudni azonban, hogy az aeroszolos oltórendszerek nem minden esetben jelentik a megfelelő oltási
megoldást, így a FirePro nem alkalmazható az alábbi esetekben:
✗ Az „A” tűzosztályban leírt rejtett magtüzek, mély fekvésű tüzek oltására (tulajdonképpen a szilárd

anyag belsejében van a tűz, az oltóanyag csak az anyag felületéhez jut el)
✗ Oxidálószer tartalmú vegyi anyagok, mint például a nitro-cellulóz és a lőpor oltására.
✗ Reaktív fémek mint pl. a lítium, a kálium, a nátrium, a magnézium, a titán, a cirkónium, az uránium és a

plutónium, „D”7 tűzosztályú tüzek, fémoxidok oltására.

ft

Éghető fémek, melyek nem olthatóak aeroszolos oltórendszerekkel:
✗ D1 - könnyűfémek (alumínium - Al; magnézium - Mg ...);
✗ D2 - alkáli fémek (kálium - K; nátrium - Na; lítium - Li ...);
✗ D3 - szerves-fém elegyek (metil magnézium klorid - CH3MgCl; metil magnézium jodid - CH3MgJ; trietil alumínium (C2H5)3Al...) és hidridek (alumínium hidrid - AlH3) lítium hidrid - LiH ...).

K

✗ Szerves peroxidok és hidrazinok oltására.
✗ Égő gázok oltására. Az oltás előtt meg kell szüntetni a gázellátást.
✗ Robbanásveszélyes terek: a száraz aeroszolos tűzoltó termékeket nem lehet használni olyan

helyiségekben, ahol gyúlékony folyadékok vagy por van és ezek robbanásveszélyes gőz/levegő
keveréket képezhetnek.
3.4.

A FirePro előnyös tulajdonságai a többi oltórendszerrel szemben

TT

Amikor oltórendszerek tervezésébe fogunk, nem csak az adott oltóanyag tűzzel szembeni hatásosságát kell
megvizsgálni, hanem az emberekre, környezetre, berendezésekre gyakorolt hatását is. Lássuk a FirePro előnyös
és hátrányos tulajdonságait:

O
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A) A FirePro aktiválása során képződő aeroszol nem toxikus (nem 'mérgező'), az oxigént nem szorítja ki
a védett helyiségből, így fulladást nem okoz.
Mivel a kiáramló aeroszol erősen csökkenti a látótávolságot, ezáltal megnehezítve a
menekülést, ezért teljes elárasztással működő aeroszolos oltórendszereket csak emberek által
bejárható illetve nem bejárható terek védelmére lehet használni.
B) Az oltókészülék teljesen környezetbarát, zöld termék
✔ Ózon károsító képesség (O.D.P.8): 0
✔ Üvegházhatást okozó képesség (G.W.P.9): 0
✔ Légköri élettartama (A.L.T.10) rövid
C)Az elektromos berendezésekben nem okoz kárt
D)Önmagában nem korrozív, rozsdásodást nem okoz
E) Nem vezetőképes 24000 V alatt
Oltóanyagok összehasonlítása

Víz
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Hab és víz

Emberekre
gyakorolt hatás

Berendezésekre Korrozív hatású
gyakorolt hatás

Környezetre
gyakorolt hatás

CO2

Veszélyes, főleg zárt Általában nem
terekben
veszélyes

Korrozív hatású,
elektromos
berendezésekben
jelentős kárt tehet.

A hab mérgező
Tűzoltáskor káros
lehet, hátramaradt
gőzök és gázok
anyagok eltávolítása szabadulhatnak fel.
nehéz

Kiszorítja az
oxigént,
különösen
veszélyes
Hűtő hatása
párát kelthet

Halon
FirePro
Kiszorítják az Ember jelenlétében Nem toxikus
oxigént,
használható
(Bejárható illetve nem
veszélyes lehet
bejárható terekben
alkalmazható)
Nem okoz kárt Nem okoz kárt
Berendezésekben nem
okoz kárt
Inert gázok

Üvegházhatás Nem okoz kárt Káros a
t elősegíti
környezetre, nagy
az ózon lebontó
képessége

Környezetbarát, zöld
termék

3. táblázat: Oltóanyagok összehasonlítása

Az oltókészülékek előnyös tulajdonságait a következő táblázatok tartalmazzák a többi oltóanyaggal, oltórendszerrel
összehasonlítva.
7
8
9
10

„D” tűzosztály: fémek tüzei
O.D.P.: Ozon Depletion Potential – 'Ózon lebontó képesség'
G.W.P.: Global Warming Potential – 'Globális felmelegedést okozó képesség'
A.L.T.: Atmospheric Lifetime – 'Légköri élettartam'

10. oldal
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Környezetre, egészségre ható tulajdonságok
Halon helyettesítők

CO2

FirePro

O.D.P.

Magas

Alacsony

Nincs

Nincs

G.W.P.

Mérsékelt

Alacsony

Alacsony

Nincs

A.L.T.

Magas

Magastól a mérsékeltig

Magas

Rövid

Toxikusság

Alacsony

Alacsony

Toxikus

Nincs

Vezetőképesség

Alacsony

Alacsony

Alacsony

24000 V-ig nincs

Korrozív hatás

Mérsékelt

Mérsékelt/alacsony

Mérsékelt/alacsony

Nincs

Hatékonyság

Jó

Alacsony

Alacsony

Jó

Tűzoltási sűrűség

200-350 g/m

3

350-950 g/m

3

700-1500 g/m

3

ft

Halon 1301

Már 30-60g/m3-től
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4. táblázat: A különböző oltóanyagok környezetre és emberekre gyakorolt hatásai
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4. Oltórendszer tervezése
4.1.

Az oltórendszer tervezésének lépései
1) Jogszabályi kötelezettség megvizsgálása, tűzkockázat elemzés
2) A védelem tárgyának és módjának megválasztása
3) A szükséges oltóanyag mennyiség kiszámítása a védendő térfogat alapján

5) A FirePro készülékek felszerelési helyének és helyzetének megtervezése
7) A tűzjelző illetve oltásvezérlő központtal való kapcsolat megtervezése
8) Tervdokumentáció elkészítése
Jogszabályi kötelezettség és tűzkockázat elemzés

TT

4.2.

K

6) Az aktiválás módjának kiválasztása és megtervezése

ft

4) A felhasználni kívánt oltókészülékek megválasztása a felszerelési magasság és a felszerelési pozíció
alapján

A

A tűzkockázat elemzés logikai lépések sorozata, amelynek célja az adott létesítményben várható tűzkockázat
meghatározása. Ez a gyakorlatban a tűz veszélyének, lehetőségének az objektív és statisztikai alapon való
felmérését jelenti. A veszély pontos meghatározása, a kockázatbecslés után számszerűsíthető, vagyis
forintosítható az adott létesítmény tűzkárra fordított várható éves költsége. Természetesen ez az összeg nem egy
évente jelentkező állandó mértékű tűz költségét jelenti, hanem várhatóan „x” évente bekövetkezett tűzkár évekre
bontott költségét. A kockázatértékelés végső célja az esetleges tűz kialakulási lehetőségeinek csökkentésén túl a
tűzkárra fordított költségek minimalizálása. Annyival érdemes csak csökkenteni a várható tűzkockázatot tűzvédelmi
intézkedésekkel, új berendezések, így például tűzjelző és tűzoltó rendszer létesítésével, hogy megtérüljön a
tűzvédelemre fordított összes költség. A kockázatelemzéssel külön szabvány is foglalkozik.

O
M

A magyarországi törvényalkotók bizonyos kockázatértékelés után törvénybe foglalták a tűzkár szempontjából
legveszélyeztetettebb funkciójú helyiségeket, létesítmény típusokat, meghatározták, melyikbe szükséges és
melyikbe nem tűzjelző vagy tűzoltó rendszer. Jelenleg a tűzjelző- és tűzoltó rendszer köteles létesítések listáját a
9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.
A fenti rendeletben felsorolt esetekben a tűzoltó rendszer kiépítéséhez kézenfekvő megoldást nyújt a
sokoldalúan felhasználható FirePro aeroszolos tűzoltó készülék. Az oltórendszer tervezésekor figyelembe
kell venni a 3.1. fejezetben leírt követelményeket is.
Védelmi módok

©
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4.3.

A FirePro aeroszolos tűzoltó készülékeket alapvetően kétféle védelemre fejlesztették ki:
A) Teljes elárasztás

Ez a védelem leggyakoribb és legjobb módja, ilyenkor a teljes védett teret kitölti az oltóanyag és az
oltás után is még minimum fél óráig biztosítja, hogy ne alakulhasson ki újabb tűz, illetve ne
gyulladhasson újra az egyszer már kioltott tűz. Az oltóanyag szükséglettel kapcsolatos számítások
erre a védelmi módra vonatkoznak.

B)Helyi védelem

A készülékek csak a kritikus pontokon oltanak, a teljes térben nem, így csak helyileg, a védett
berendezés körül alakul ki az oltáshoz szükséges koncentráció. Ilyenkor a szükséges oltóanyagmennyiség meghatározása nem olyan egyszerű, egzakt módon nem számolható.

12. oldal
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Szükséges oltóanyag mennyiség kiszámítása a védendő térfogat alapján

Az aeroszolos oltórendszer szükséges oltóanyag koncentrációja teljes elárasztás esetén elsősorban a helyiség, a
védendő tér térfogatától, illetve az oltani kívánt anyag tűzosztályától függ, és ehhez jöhetnek még járulékos
tényezők, amit ismerni kell a hatásos oltás tervezéséhez. Ennek megfelelően a számításhoz szükséges adatok:
1. A helyiség teljes térfogata
2. Az éghető anyag tűzosztálya11
3. Járulékos biztonsági tényező
4. Újragyulladás elleni védelem időtartama

ft

5. Egyéb befolyásoló tényezők
b) Légköri nyomás
c) Az adott típusú oltókészülék elhelyezése

K

a) A helyiségben lévő szellőzés mértéke

Fenti tényezők közül az első kettő konstans érték, melyek számítással, illetve táblázatból jól meghatározhatóak, a
többi pedig meghatározott korlátok között változtatható, ezeket az alkalmazott biztonsági tényezővel fejezzük ki.

TT

Az alapvető kalkulációs módszer képlete:
M= V x D' x k

A

M = minimum szükséges oltóanyag-mennyiség grammban [g]
V = védendő térfogat köbméterben, [m3]
D' = hatásos oltóanyag sűrűség (lásd a táblázatot lentebb) [g/m3]
k = a biztonsági tényező. Jellemző értéke 1.3, de ez speciális esetekben nagyobb is lehet, kisebb semmiképpen sem!

A fentieket figyelembe véve a legtöbb esetben az

O
M

M=VxD
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képlettel számolunk (D=D' x k; ez képlet így már tartalmazza a biztonsági tényezőt is). A következő táblázatban „D”
értékét adjuk meg a tűzosztályok függvényében.

Hatásos oltási koncentráció

Tűzosztály

Hatásos oltóanyag sűrűség (D')

Minimum oltóanyag sűrűség (D)

„A” tűzosztály

76.4 g/m3

99.32 g/m3

„B” tűzosztály

55.4 g/m

3

72.02 g/m3

49.8 g/m

3

64.74 g/m3

„C” tűzosztály
„F” tűzosztály

80.83 g/m

3

105.08 g/m3

5. táblázat: Oltóanyag szükséglet tűzosztályonként

11 Figyelem: nem keverendő össze a tűzveszélyességi osztállyal!
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A 5. ábra alapján szükség esetén növelhető még az
újragyulladás elleni védelem, de csökkenteni semmiképpen
sem szabad. Ha kiválasztottuk a kívánt értéket, akkor azzal
még meg kell szorozni az előbb kiszámolt oltóanyag
mennyiségét.

Az újragyulladás elleni védelem maximális ideje
az oltóanyag kiáramlása után

Az újragyulladás elleni védelem ideje [perc]

5. ábra: A k2 korrekciós tényező

ft

4.4.1. Újragyulladás elleni védelem
A biztonsági tényező értéke növelhető különböző tényezők
függvényében. Az egyik ilyen eset, ha a védett térben
hosszabb idejű újragyulladás elleni védelmet szeretnénk
biztosítani. Alapvetően a szokásos képlettel kiszámolt
oltóanyag mennyisége legalább 30 percig meggátolja oltás
után a tűz újragyulladását.

A korrekciós tényező (K2 szorzó)

© Promatt 2010

Így a minimum szükséges oltóanyag-mennyiség:
M = V x D x k2

K

ahol k2 a 5. ábra korrekciós tényezője.

TT

4.4.2. A számítás menete
A kalkulációt helyiségről helyiségre kell elvégezni. Minden helyiségben külön ki kell számolni a szükséges
oltóanyag mennyiséget. A helyiségeknek teljesen különállóaknak és körbezártaknak kell lenniük (az álmennyezeti
tér, az álpadló alatti tér vagy más rejtett terek különálló helyiségnek számítanak).

A

4.4.3. Az oltás feltételei
Tűz esetén az ajtóknak önzáródónak kell lenniük, ha szükséges, az ajtók, illetve egyéb nyílászárok oltás előtti
bezárásáról gondoskodni kell. Az oltás közben az ablakoknak, ajtóknak, füst- és hőelvezetőknek zárva kell
maradniuk, az oltás előtt a szellőző rendszert és az elektromos áramot le kell kapcsolni. Az oltandó
helyiség gépi szellőző rendszerébe, a légcsatornákba csappantyúkat kell telepíteni, amiket oltás előtt be
kell zárni. A szomszédos helyiségekbe esetleg átszivárgó aeroszol nem csak az oltási koncentrációt hígítja,
de jelzésbe hozhatja ezen területek füstérzékelőit is!

4.5.

O
M

A helyiségben lehetnek olyan nyílások is, amelyek teljes légzárását az oltás idejére nem lehet megoldani. Ilyenkor
számolni kell az esetleges szivárgási veszteségekkel is, és ha szükséges, több oltóanyagot kell felhasználni.
Oltókészülék típus megválasztása

©
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4.5.1. Biztonsági távolság
Az oltókészülékekből kiáramló aeroszol alapvetően forró, de a FirePro
egységektől távolodva egyre jobban lehűl (lásd 6. ábra). Mivel a magas
hőmérsékletű aeroszol károsíthatja a berendezéseket, és égési sérüléseket
okozhat a benntartózkodó embereknek, ezért minden egyes készülék esetében
az aeroszol kiáramló-nyílása és az éghető berendezési tárgyak illetve emberek
között minimális biztonsági távolságot kell tartani.
A biztonsági távolság típusonként más és más, értéke méterekben van megadva
a „Tervezéshez szükséges műszaki adatok” c. fejezet „Aeroszol hőmérséklet és
működési idő táblázat”-ában (16. oldal) a „Kiáramlási hőmérséklet” alatt. Itt „L2”
tényező a berendezési tárgyaktól, gyúlékony anyagoktól, és „L3” tényező a
személyektől való biztonságos távolságot jelenti.
A biztonsági távolság tervezésekor abból kell kiindulni, hogy az aeroszol 200 ˚C
alatt már nem tesz kárt a berendezésekben és 75 ˚C alatt nem okoz égési
sérüléseket az embereknek.

<200 C˚

<75 C˚

<35 C˚

6. ábra:
FP3000 aeroszol hőmérséklete

Lásd a kiáramló aeroszol hőmérsékleti eloszlását a különféle FirePro típusoknál a függelékben!
4.5.2. Felszerelési magasság
A FirePro egységek tervezésekor ügyelni kell arra, hogy az oltókészülékek felszerelési magassága korlátozott, de
ez minden egyes típus esetében más és más. Erre a korlátozásra azért van szükség, mert a felülről kiáramló
anyagnak elegendő mozgási energiával kell elérnie a padló szintjét ahhoz, hogy megfelelő mértékben
14. oldal
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felkeveredjen, ezáltal biztosítva az oltóanyag gyors és egyenletes eloszlását a helyiségben. Miután az anyag a
padló környezetében eloszlik és felkeveredik, utána felszáll a mennyezet irányába, így a helyiséget végül teljesen
elárasztja, a tüzet eloltja, további terjedését illetve esetleges újra kialakulását ellehetetleníti.

ft

m - a telepítési magasság,
a - a „Kiáramlás hossza” (6. táblázatból),
 - pedig a kiáramlási irány eltérése a függőlegestől.

K

m=a⋅cos 
Ahol


za
hoss
mlás
Kiára (a)

Ha a függőlegestől eltérő szögben alkalmazzuk az oltóanyagot, akkor a
kiáramlási hossz nagyobb lesz, mint a telepítési magasság. Ilyenkor a
maximális telepítési magasságot a következőképpen kell kiszámítani:

Felszerelési magasság
(m)

Ha az aeroszol függőlegesen áramlik ki a készülékből, a készülék
oltóanyag kiáramlási hosszának értékét a beszereléshez szükséges
maximum telepítési magasságnak kell tekinteni. Ez magasság
méterekben van megadva, az „Aeroszol hőmérséklet és működési idő”
táblázatban (16. oldal) a „Kiáramlás hossza” oszlopban.

TT

Így a magasságot értelemszerűen a képletnek megfelelően csökkenteni
kell. A ferde szerelési megoldás jó lehet abban az esetben például, ha
egy vagy több oltókészülékkel védett helyiségben a FirePro egységeket
csak oldalfalra tudjuk felerősíteni, de az aeroszolt a helyiség közepe felé
szeretnénk irányítani az optimálisabb oltóhatás érdekében.

7. ábra:
Felszerelés ferde kiáramlással

A

4.5.3. A felszerelési hely kiválasztása
Az oltókészülékek mennyezetre (erős szerkezetű mennyezet esetén) és oldalfalra (álmennyezet vagy más ok
miatt) is szerelhetők, de mindig ügyeljünk arra, hogy az aeroszol a padló irányába áramoljon ki a megfelelő
biztonsági távolságok betartásával.

O
M

4.5.4. Az aeroszol kiáramlásának iránya
Az aeroszol kiáramlás irányának tervezésekor ügyelni kell arra, hogy az oltókészülék kimeneti nyílása soha ne
nézzen ajtók, ablakok vagy más olyan nyílások irányába, ahol veszteség, nagyobb mértékű szivárgás következhet
be az oltás során, mert ez ronthatja a hatékonyságot, a legsúlyosabb esetben pedig sikertelen oltáshoz vezethet.

©
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A FirePro egységeket úgy kell felszerelni, hogy az aeroszol lefelé áramoljon ki a készülékből, és a padlót
elérve tudjon újra felkeveredni!
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4.5.5. Oltókészülék típus kiválasztása
A fentiek figyelembevételével már egyszerűen és gyorsan kiválaszthatjuk a megfelelő oltókészülék típus(oka)t.
A megfelelően kiválasztott típusok és darabszámok esetén az oltórendszer
A) hatásos: mert elegendően nagy oltóanyag mennyiséget biztosít az esetleges tűz gyors elfojtásához;
B) gazdaságos: mert, ha csak lehetséges, 5%-on belül van az oltóanyag veszteség (feleslegesen felhasznált
oltóanyag);
C) biztonságos: mert a biztonsági távolságok rendben vannak.

4.5.6.

ft

A megfelelő oltókészülék kiválasztásához az 1. (7. oldal), 6. (16. oldal) és 7. (16. oldal) táblázatok adnak
útmutatást.
Tervezéshez szükséges műszaki adatok
Aeroszol hőmérséklet és működési időtartam
Kiáramlási hőmérséklet (˚C)
L1 [m]
L1-L2 [m]

L2-L3 [m]

Kiáramlás időtartama [sec]
Minimum
Maximum

FP-8
FP-20E / FP-20S

1
2

0,5
0,3

0 - 0,1
0

0,1 - 0,2
0 - 0,1

0,2 - 0,3
0,1 - 0,2

3
3

6
6

FP-80 / FP-80S
FP-100S

2
1

2,0
1,0

0
0

0 - 0,1
0 - 0,2

0,1 - 0,3
0,2 - 0,4

4
5

8
10

FP-100S szórófejjel
FP-200S

1
1

1,0
2,0

0
0

0 - 0,1
0 - 0,3

0,1 - 0,2
0,3 - 1,4

5
5

10
10

FP-200S szórófejjel
FP-500S

1
1

1,5
2,5

0
0

0 - 0,1
0 - 0,5

0,1 - 0,3
0,5 - 1,8

5
5

10
10

FP-500S szórófejjel
FP-1200

1
1

2,0
3,5

0
0

0 - 0,1
0

0,1 - 0,5
0 - 1,0

5
10

10
15

FP-2000
FP-3000

1
1

3,5
4,0

0
0

0
0 - 0,5

0 - 1,0
0,5 - 1,5

10
15

15
20

1

8,0

0

0 - 0,5

0,5 - 1,5

15

20

TT

A

FP-5700

K

Modell

Kiáramlás
Nyílások száma Hossza [m]

O
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„Lx” távolságok: méterekben kifejezett távolság a nyílás és azon pont között, ahol a hőmérséklet...
L1: hőmérséklet > 300 ˚C; L2: hőmérséklet< 200 ˚C; L3: hőmérséklet < 75 ˚C
6. táblázat: A FirePro generátorok tervezési értékei
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A táblázatok azokat a különböző műszaki adatokat tartalmazzák, amelyeket a tervezés/beszerelés során
figyelembe kell venni. A kiáramlás hossza alatt látható távolságokat maximális felszerelési magasságnak kell
tekinteni ahhoz, hogy a kiáramló aeroszol elérje a felületet (pl. a padlózatot), ami azután garantálja az aeroszol
egyenletes eloszlását a védett helyiségben.
A kiáramlási hőmérséklet alatt jelzett hőmérsékletek az „Lx” távolságokra vonatkoznak. Abban az esetben, ha
magas hőmérsékletre érzékeny anyagokat, kábeleket, berendezéseket vagy alkatrészeket tárolnak a védett térben,
illetve benntartózkodó személyekre lehet számítani, meg kell akadályozni az aeroszollal való közvetlen kontaktust,
mivel ez a sérüléseket illetve a berendezésekben károsodásokat okozhat.
A szilárd oltóanyag - azaz SBK - önaktiváló hőmérséklete kb. 300 ˚C
Hol melyik aeroszol változat használható
(lásd ehhez a FirePro aeroszolos oltókészülékek típusai táblázatot)

Aeroszol változat

Környezet

Forró

Gyúlékony gáz jelenléte nélkül

Hűtött

Gyúlékony gáz jelenléte nélkül

Hideg

Gyúlékony gáz jelenlétében
7. táblázat: Az egyes generátorok alkalmazási lehetősége

4.6.

Az aktiválási módjának kiválasztása és megtervezése

16. oldal
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A FirePro oltórendszerek aktiválására több módszer is létezik (lásd korábban a 2.6. fejezet):
1) Aktiválás hőérzékelő zsinórral, ún. thermocorddal
2) Elektromos aktiválás, min. 0.8 A (6-36 V=) biztosításával
3) Önaktiválás 300 ˚C-on

ft

A hálós külsejű thermocord alapvetően két részből áll:

Hőérzékelő zsinór

Elektromos
indítás

K

4.6.1. Hőérzékelő zsinór, thermocord
A FirePro egységek széleskörű felhasználását az teszi még egyszerűbbé, hogy a
készülékekkel rendkívül könnyű önálló, tűzjelző rendszer nélküli oltórendszereket
telepíteni. Ha a FirePro egységeket nem kapcsoljuk külön tűzjelző
berendezéshez, akkor az oltás indítást hőérzékelő zsinór, ún. thermocord
végezheti. Működési elvét tekintve a hőérzékelő zsinór egyfajta „gyújtózsinórnak”
tekinthető. Ha a környezeti hőmérséklet eléri a 172 ˚C-ot, akkor a thermocord
magától meggyullad, végig ég, és az oltókészülékek indításához szükséges
energiát belevezeti a FirePro készülékek belsejébe.
1. A fekete hőérzékelő zsinór anyaga 300 ˚C-on öngyulladó, ez viszi át a
FirePro készülékbe a szükséges aktiválási energiát.

8. ábra:
A thermocord kivezetése a FireProból

TT

2. A fekete zsinór teljes hosszában kb. 50 cm-ként vannak felragasztva a
barna színű 172 ˚C-on öngyulladó, a tulajdonképpeni érzékelő részek.

A

Ha a védett helyiség levegője a tűz hatására felmelegszik 172 ˚C-ra, az erre a
hőmérsékletre érzékeny pontok begyulladnak, majd meggyújtják a thermocord többi részét. Ezután a zsinór
túlnyomó részét képező fekete thermocord aktiválja az oltókészülékeket azáltal, hogy átadja a szilárd oltóanyagnak
a begyulladáshoz szükséges energiát. Amennyiben a normál üzemi hőmérséklet nagyon magas a védendő térben,
és fennáll a veszélye, hogy a 172 ˚C-os thermocord üzemszerű körülmények között aktiválódik, akkor megfelelő
lehet csak a 300 ˚C-on öngyulladó hőérzékelő zsinór használata.

O
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Így az oltás tűzjelző rendszer kiépítése nélkül is elindítható. Ez a módszer alkalmas olyan helyiségek,
berendezések oltására, ahol nem szükséges füstérzékelővel indítani az oltórendszert, így például optimális
megoldás kapcsolószekrények, számítógépek, álpadló alatti vagy más nehezen hozzáférhető helyek stb.
védelmére.
A thermocord fonott védőréteggel, fehér szintetikus hálószerű anyaggal borított, amely fokozott védelmet biztosít a
felhasználás, szállítás és a telepítés során esetlegesen előforduló mechanikai igénybevétel ellen. Műszaki adatokat
az alábbi táblázatban találhat.
Hőérzékelő zsinór típusai
G T-C
300 ºC

S T-C
172 ºC

Átmérő
Szín

2.75 mm
fekete

2.8 mm
barna

Természetes gumi
ammónium perklorát

20-28 %
50-65 %;

20-28%
30-40 %

lágyító szer
katalizátor Fe2O3

2-4 %
2-5 %

20-25 %
2-5 %

adalékok

2-4 %

2-4 %
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Típus
Működési hőmérséklet

Kémiai összetétel

8. táblázat: A thermocord paraméterei és összetétele
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4.6.2. A FirePro, mint tűzjelző
Amennyiben füstérzékelő nincs a védett térben, de mégis jelet szeretnénk
kapni az oltás megtörténtéről, és/vagy a védett térben lévő tűzről, akkor az
oltóanyag kivezető nyílásához egy hőre érzékeny (bontó) ún. termobiztosítékot érdemes elhelyezni. Célszerű olyan típust választani, ami 150200 ˚C közé van bekalibrálva.

Címzőhurok

Hőbiztosíték

Ez a biztosíték köthető bármely felettes rendszerhez, így pl. betörésjelző
központ vagy tűzjelző központ bármilyen erre alkalmas bemenetére is. Az
oltás során kiáramló forró gáz a biztosíték által eddig zárt áramkört
megszakítja, ezzel jelezve az oltás megtörténtét (szükség esetén a
biztosíték így egyfajta tűzjelzőként is funkcionál).

Monitormodul
Elektromos
kapcsolószekrény
védelme
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Javasolt típus: BT-HOB200 200 ˚C-os hőbiztosíték.
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Elektromos indítás esetén lehetőség van kézi és automatikus indításra is.

K

9. ábra:
4.6.3. Elektromos indítás
Tűzjel elektromos kapcsolószekrényből
A FirePro egységekben található elektromos indítóberendezés biztos
működtetéséhez minimum 0.8 A (6-36 V=) áram szükséges. Mivel ez relatív nagy érték, több FirePro felhasználása
esetén elektromos ellenőrző számításokat érdemes végezni.

A FirePro egységekben lévő elektromos indítóelem műszaki adatai
Elektromos paraméterek
Hőmérsékleti értékek
2 Ω + 0.2 Ω
2.50 mWs/Ω-tól

Oltáshoz biztosan nem vezető
értékek

< 20 mA t = 300 s

Oltási áram / feszültség

0.8 A / 12 V=

Melegítési idő

3-4 sec.

Telepítési hőm. tartomány

-50 ˚C 100 ˚C-ig

Tárolási hőmérséklet

-50 ˚C

50 ˚C-ig

A

Ellenállás
Aktiválási energia
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9. táblázat: A FirePro elektromos indító elemeinek paraméterei

10. ábra: Elektromos indító, mellette a thermocordot rögzítő csavar.

A legjobb módszer, ha önálló oltásvezérlő (al)központ (Notifier CAE200+, UDS-N, CFP12-24, RP1r, UDS3)
indítja az oltórendszert. Ilyenkor pontszerű füstérzékelők (System Sensor 2351E, 2351TEM, 22051E, 22051TEM,
22051CTLE), aspirációs füstérzékelő egységek (System Sensor A211E-LSR, A222E-LSR), vagy lángérzékelők
(Spectrex 40/40 sorozat) vezérelhetik a FirePro készülékek aktiválását (lásd „Az oltásvezérlő központtal való
kapcsolat megtervezése” c. fejezetet). Teljes elárasztással működő aeroszolos oltórendszer indítására hőérzékelők
nem használhatók. A leggyorsabb oltás a legkisebb tűzkár mellett leginkább automatikus oltórendszerrel érhető el.
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Természetesen nem csak tűzjelző rendszer kapcsolhatja a megfelelő aktiválási áramot, kézi úton is vezérelhető
az oltás, de ez csak az alábbi esetekben javasolt:
A) A védett tér állandó felügyelet alatt áll,
B) és/vagy fennáll az esetleges téves jelzések veszélye, ami az
oltórendszer felesleges aktiválásához vezethet.

TT

4.6.4. FirePro egységek párhuzamos elektromos bekötése
Akár kézzel indítjuk, akár oltásvezérlő (al)központtal a FirePro
készülékeket, párhuzamos kapcsolás esetén a szükséges áramot az
alábbi képlettel számolhatjuk:

K

Elektromos indításnál mindegy tehát, hogy mekkora kapacitású
FirePro egységet indítunk, mindegyikre teljesen azonos paraméterek
vonatkoznak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2 Ohm-os
összesített belső ellenállású indító elemen 0.8 A erősségű áramot kell
átvezetni.

ft

Minden egyes „E” típusú modellben ugyanaz az indító egység
található (11. ábra). Ez tulajdonképpen felmelegedve „átgyújtja” a
szilárd oltóanyagot, azaz felmelegíti az oltóanyag öngyulladási
hőmérséklete (300 ˚C) fölé, ezzel indítva el az oltóaeroszol rendkívül
gyors képződését.

I =n⋅0,8 [ A]
ahol „n” a FirePro egységek száma.

O
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Figyelem: 10 db esetén ez már 8 A! Éppen ezért a FirePro
áramforrását jól meg kell választani. A legegyszerűbb, ha az áramot az
oltásvezérlő (al)központ akkumulátoraiból vagy külső tápegység
akkumulátoraiból közvetlenül nyerjük. Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy
csak jó minőségű, megfelelő kapacitású akkumulátorokat használjunk
(12. ábra). Legalább 12 V / 7 Ah akkumulátort kell használni a
készülékek indításához.

11. ábra:
Az elektromos aktiváló elem részei:
1. Hőálló indító kábel; 2. Nemesacél burkolat; 3.
Polimer gyanta; 4. Tok tekerccsel; 5. Szilárd
oltóanyag; 6. Vegyi stabilizátor;
7. Tartály 4 nyílással;
8. Kötözőszalag; 9. Szilárd oltóanyag;
10. Lakkozott borítás

A biztonságos oltás miatt azonban javasoljuk, hogy egy tápforrásról (2 db 12 V/7Ah akkumulátor) 20--nál több
FirePro készüléket lehetőleg ne indítsunk.
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Figyelem: oltás után a FirePro áramköre megszakad, a 2 Ohmos belső ellenállás már nem mérhető.

Akár 40 db FirePro
(12 V / 7 Ah akkumulátor esetén)

NO
C
NC

Kézi oltásindító kapcsoló
vagy oltóközpont relé

+

-

+ -

Oltásvezérlő alközpont vagy
külön tápegység
akkumulátorai

12. ábra :FirePro elektromos aktiválása az oltásvezérlő alközpont vagy külső tápegység akkumulátorairól (24 V=) táplálva
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Figyelem: A jó oltásvezérlő kör felügyelt módon működik. A fenti megoldás hátránya, hogy sajnos az
oltásindítási kör nem felügyelt. A FirePro készülékek indításához használja a Promatt FirePro vezérlő
áramkörét! (FPVA és FPMA egységek, Lásd. 4.6. fejezet, 16. oldal)
4.6.5. Önaktiválás
Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 300 ˚C-ot, akkor az oltókészülékek maguktól beindulnak.
4.7.

Az oltásvezérlő központtal való kapcsolat megtervezése

Ez a fejezet alapvetően az elektromos úton, automatikus érzékelők által történő oltásindításról szól.

K
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4.7.1. Oltórendszerek általános felépítése
Aeroszolos oltórendszerek tervezésekor a CEN/TR 15276-2-es számú szabvány követelményeit és előírásait kell
figyelembe venni. Az oltásvezérlő központok tekintetében ez a szabvány hivatkozik az EN12094-1 sz. szabványra,
amely a gázzal oltó rendszerek központjainak előírásait tárgyalja. Az ezek alapján kialakított oltórendszer általános
felépítését mutatja a 13. ábra.

TT

Az oltórendszer biztonságos és helyes működésének érdekében az oltásvezérlő (al)központnak jól definiálható és
komplex feladatokat kell ellátnia az oltás végrehajtásához. A feladatokat csak a megfelelő számú és működésű
kimenettel és bemenettel tudják biztosítani, ezeket vázlatosan tárgyaljuk a következő fejezetekben.

2. érzékelő

Figyelmeztető
hang- és fényjelző
(PAN-1)

A

1. érzékelő

Szellőzés

kézi oltás
leállítás
indítás

O
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1. érzékelő (zóna) jelzése

ELŐJELZÉS

Automatikus 2. érzékelő (zóna) jelzése
ajtó bezáró
szerkezet
LEÁLLÍTÁS
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INDÍTÁS

Kiürítés, figyelmeztetés
„Oltás indul, hagyja el a helyiséget!”

RIASZTÁS

Indítás

Tiltás

4.7.2. Az
folyamata
Lássuk,
zajlik
egy
14. ábra az
oltásindítás/folyamatát
be.
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KIÜRÍTÉSI KÉSLELTETÉS

Rendszer
leválasztva

OLTÓKIMENET
AKTIVÁLÁSA

Szellőzés leállítás

LEÁLLÍTÁS

Áramtalanítás

Ajtó bezárás

13. ábra: Oltórendszer általános felépítése
Oltás felfüggesztés
bármikor

oltás
hogyan is
oltás! A

Ajtó állapot figyelése

vezérlés
mutatja
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14. ábra: Oltórendszer működésének folyamata
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Amikor a védett térben füst keletkezik, az első füstérzékelő jelzése után a központ előjelzési állapotba kerül. Ezalatt
a kezelőszemélyzet ellenőrizheti, hogy a tűzjelzés valódi tűztől származik-e, vagy téves jelzés történt. Mivel
előjelzési állapot után csak egy másik érzékelő jelzése okoz riasztást (és oltást), ezért ez megfelelő védelem a
téves jelzések illetve az általában drága oltóanyag elpazarlása ellen is. Ezt az ún. kettős függésű (más néven
„együttes jelzés” vagy „koincidencia”) rendszer lényege.
Amennyiben feltételezzük, hogy valódi tűzről van szó, a tűz tovább növekszik és rövid időn belül a második
érzékelő is riasztásjelet fog adni. Így az oltásvezérlő központ riasztási állapotba kerül. Innentől kezdve elindul az
oltás előtti kiürítési késleltetési idő. Ez alatt a központ elvégzi az oltás előtt szükséges beavatkozásokat: ajtó
bezárása, szellőzés leállítása, áramtalanítás, figyelmeztető felirat és hangjelzés elindítása. A benntartózkodóknak
ez alatt kell elhagyniuk a védett helyiséget, bár a FirePro oltórendszer egyik előnye, hogy az oltási koncentrációban
az oltóanyag nem veszélyes az emberekre.
Riasztás előtt, illetve a kiürítési késleltetési idő alatt az oltás felfüggeszthető, illetve tiltható. Mikor lehet erre
szükség? Amennyiben az oltóközpont lehetővé teszi, a karbantartási munkák alatt célszerű letiltani az oltást egy
kétállású kapcsolóval. Ilyenkor még a kézi oltásindító sem aktiválja az oltórendszert. Az oltóközpontok
többségének van oltás felfüggesztő bemenete. Az oltás felfüggesztő kézi jelzésadót akkor lehet működtetni, ha
még nem sikerült elhagyni a védett helyiséget, mert például sérülteket kell kihozni. A felfüggesztés addig tart, amíg
az oltás indító kézi jelzésadót nem aktiválják.
Az oltást gátolhatja még az ajtó állapot figyelő bemenet is, hiszen nem célszerű nyitott ajtó mellett oltani, mert
jelentős oltóanyag veszteség jöhet létre. Így az ajtó zárt állapota az oltás egyik feltétele. Ezért rendkívül fontos,
hogy a védett tér nyílászárói mindig önműködő csukószerkezettel legyenek ellátva.
Ha az oltás összes feltétele teljesül, az oltásindító kimenet aktiválódik és az aeroszolos oltógenerátorok még a
nagyobb kár előtt eloltják a tüzet. Ezután még szerepe lehet az oltóközpontok tartálynyomás figyelő bemenetének
is. Ennek segítségével megállapítható, hogy kiürültek az oltótartályok (gázzal oltóknál leesik a nyomás), azaz
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sikeres az oltás. FirePro esetén ide köthető pl. egy 200 ˚C hőbiztosíték is, amit a készülékek kiáramló nyílása elé
helyezünk el. Oltás során a hőbiztosíték megszakítja az áramkört, amit a központ sikeres oltásként értelmezhet.
A 13. ábra már tartalmazza a CEN/TR 15276-2 által megkövetelt „Rendszer leválasztva” feliratú kapcsolót is,
melyet pl. karbantartáskor lehet használni az oltógenerátorok fizikai leválasztására. Erre a kapcsolóra csak
részlegesen bejárható területek teljes elárasztásos védelménél van szükség. A kapcsoló bekötését és javasolt
típusát a 16. ábra mutatja. A kapcsoló aktiválásakor hibajelzés keletkezik az oltóközponton.
4.7.3. Az oltásvezérlő (al)központ bemenetei
Az alábbi felsorolás tartalmazza az oltásvezérlő (al)központoknak az aeroszolos oltókészülékek indításához
szükséges be- és kimeneteit.
1) Oltás indításhoz rendelhető zónák, érzékelők

K
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Az oltás indítása mindig két független jelzés hatására történik (együttes jelzés). Notifier hagyományos
oltásvezérlő (al)központban egy oltókör indítását két zóna vezérli, és alapértelmezés szerint csak akkor
zajlik le az oltási folyamat, ha mindkét zóna tűzriasztási állapotba kerül. (Az indítás azonban történhet még
kézi úton is, lásd később). Notifier intelligens rendszerben minimum két érzékelő független jelzése, vagy
egy vezérlési zónán (csoporton) belül bármely két érzékelő jelzése indíthatja az oltást (avagy vezérelheti
az UDS-N, UDS3 oltásvezérlő alközpont bemeneteit).
2) Tartálynyomás figyelése

TT

Gázzal oltó rendszereknél az oltóközpont figyeli, hogy a tartályokban a megengedett mértéknél
alacsonyabb-e a gáz szintje, azaz veszélyben forog-e az esetleges oltás sikeressége. Ennek a
bemenetnek az oltás alatt is van funkciója, hiszen oltáskor a tartálynyomás csökkenése visszajelzés az
oltás megtörténtéről, a gáz kiáramlásáról.

3) Ajtó állapot figyelése

A

A bemenet alkalmas lehet FirePro-val való oltás esetén a sikeres oltás visszajelzésére. Ezt is
hőbiztosítékkal célszerű megoldani, ahogy azt már a 4.6.2. fejezetben megírtuk.
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Aeroszolos oltó rendszer esetén az oltórendszer hatásos működéséhez szükséges, hogy a nyílászárok
zárt állapotban legyenek az oltás megkezdésekor. Ha kis része az oltóanyagnak kiáramlik a szabadba,
csökken a hatásos oltási koncentráció, ami kritikus esetben sikertelen oltáshoz is vezethet.
A védett helyiség nyílászáróit éppen ezért mindig el kell látni önműködő (visszahúzó rugóval ellátott)
zárószerkezettel. Amennyiben szükséges, hogy a helyiség könnyen átjárható legyen, az ajtók normál
körülmények között nyitva legyenek, akkor az önműködő ajtózáró szerkezettel felszerelt ajtót mágnessel
(Notifier EM-05, EM-10) kell nyitva tartani. Tűz esetén a mágnest azonnal ki kell kapcsolni, hogy az
önműködő zárószerkezet becsukhassa a nyílászárókat.
4) Kézi oltásfelfüggesztő bemenet
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A bemeneten keresztül bármikor felfüggeszthető az oltás (lásd előző fejezet), míg az összes személy
biztonsággal el nem hagyta a területet. A felfüggesztő nyomógombokat a védett térben és/vagy a védett tér
előtt célszerű elhelyezni.

5) Kézi oltásleállító bemenet

Aktiválásával az oltási folyamat leállítható. A kézi oltásleállító kapcsoló visszaállítása után a központon
jelzéstörlést is végre kell hajtani.

6) Kézi oltásindító bemenet

Az automatikus érzékelőkkel való indításon kívül biztosítani kell a kézi oltásindítás lehetőségét is. Ide piros
színű kézi jelzésadó(ka)t kell kapcsolni, „Oltásindítás” felirattal.

7) Rendszer leválasztva kapcsoló

A 2-áramkörös kapcsolót a központ oltó kimenete vagy a soroló vezérlő egység (FPVA2) oltó kimenete
után kell bekötni úgy, hogy megszakítsa a kimenet és a generátorok közti vezetékeket, és védőföldre
kösse a generátorok vagy soroló egységek (FPMA-k) bemeneteit.
4.7.4. Az oltásvezérlő (al)központhoz tartozó vezérlések
1) Oltásindító kimenet
Felügyelt kimenet, amely alkalmas általában bármilyen oltórendszer aktiválására. FirePro esetében több
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dologra is figyelni kell. Az egyik, hogy az oltókészülékek 2 Ohmos belső ellenállása felügyelt oltásindító
kimenet esetén zárlatnak látszik! Másrészt az is fontos, hogy viszonylag nagy, készülékenként 0.8 A-es
indító áramra van szükség 6-36 V= mellett! Így általában a kimenethez külön FirePro indító áramkört kell
alkalmazni, ami a Promatt Kft.-nél elérhető. A felügyelő áram nem lehet nagyobb 5 mA-nél!
2) Előjelzés kimenet
Aktív a kimenet, ha az oltórendszer egyik oltásindító feltétele teljesül, pl. egyik érzékelő riaszt. Az előjelzés
kimenettel figyelmeztető hang- és fényjelző eszközök vezérelhetőek.
3) Riasztás kimenet

1. Ajtó bezárása az ajtótartó mágnes(ek) elengedésével.
2. Helyiség szellőzésének azonnali leállítása.

K

3. Helyiség áramellátásának lekapcsolása.
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A riasztás kimenet aktiválódik a kiürítési idő alatt, és aktív marad az oltás végezetéig. Ennek segítségével
lehet az oltáshoz tartozó vezérléseket aktiválni:

4. Figyelmeztető hang- és fényjelzők bekapcsolása, pl. feliratos hangjelző táblák (Notifier PAN-1: „Oltás
indul, hagyja el a helyiséget”) működtetése.
4) Oltás megtörtént kimenet

5) Hiba kimenet

TT

Az oltás végeztével jelet lehet küldeni az oltásvezérlő (al)központból magasabb szintű tűzjelző központ felé
vagy más távfelügyeleti helyre.
Az oltóközpont vagy az oltás hibáját jelző kimenet. Jelentheti a sikertelen oltást (pl. nincs áramlás), de az
oltórendszer hibáját is, mert oltás után kiürültek az oltóanyagot tartalmazó tartályok.
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4.7.5. A megfelelő érzékelő kiválasztása
Mivel az oltórendszereknél rendkívül fontos a gyors beavatkozás, ezért nem mindegy, milyen típusú érzékelőre van
bízva a védelem. Érzékelésre alapvetően mindig füstérzékelőt célszerű használni, mert ez jelzi a lehető
leghamarabb a tüzet.
Figyelem: Bejárható terek teljes elárasztásos oltásánál hőérzékelők nem használhatók az oltás indítására!
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Természetesen a füstérzékelőkből is több fajta van. Egyszerűbb esetekben megfelel a System Sensor 2351E,
illetve a 22051E érzékelő. Ha nagyobb oltási biztonságra van szükség téves jelzések nélkül, akkor a védelemhez
multiszenzor használata javasolt: System Sensor 2351TEM, 22051TEM. A legjobb eredményt a világon
egyedülállóan 4 érzékelési elvet (optikai füstérzékelőt, hőérzékelőt, szén-monoxid érzékelőt, IR lángérzékelőt)
alkalmazó System Sensor 22051CTLE érzékelővel érhetjük el. Ezzel kivédhető minden nem tűzből származó, de
arra hasonlító, téves jelzést okozó hatás, ráadásul a 4 érzékelési elv egyidejű alkalmazásával gyorsítható a
beavatkozás is.
Amennyiben az oltórendszer működtetésével szinte még a lángfázis kialakulását is meg szeretnénk gátolni, akkor
nagy érzékenységű érzékelőre van szükség. Ebben az esetben jól használható pontszerű lézeres intelligens
érzékelő (System Sensor 7251) vagy nagy érzékenységű aspirációs érzékelő is (System Sensor A211E-LSR,
A222E-LSR).
Amennyiben a körülmények nem teszik lehetővé a füstérzékelők használatát, akkor szóba jöhetnek még a
lángérzékelők is (Spectrex 40/40 sorozat).
Figyelem! Mivel egy esetleges tűz esetén gyors oltásra van szükség, ezért a füstérzékelőket sűrűbben célszerű
elhelyezni, mint a normál alkalmazásokban.
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4.8.

A Promatt FirePro vezérlő

ft

4.8.1. Működés
Amint már írtuk, a FirePro készülékek aktiválása elektromos szempontból nem egyszerű feladat. Egyrészről az
oltógenerátorok aktiválásához minimum 800 mA áramra van szüksége (ezt mindenképpen biztosítani kell),
másrészről figyelni kell arra is, hogy az oltógenerátorok elektromos indítóberendezésének rendkívül kicsi a belső
ellenállása (2 Ohm), ezért, ha feszültséget kapcsolunk rá, akkor nagyon nagy áram fog folyni az áramkörben.
Ezeknek a feltételeknek külön-külön is meg kell felelni. Az oltásvezérlő (al)központok oltókimenetét általában olyan
biztosíték védi, ami nem enged 800 mA áramot sem az oltógenerátorhoz, így ezek közvetlenül használhatatlanok
az aktiválásához. A legegyszerűbb aktiválási megoldás az lenne, ha rákapcsoljuk a feszültséget pl. egy megfelelő
terhelhetőségű relével a FirePro oltásindító áramkörre, de ilyenkor az oltásindító kör nem felügyelt, azaz nem
vesszük észre, ha szakadás vagy zárlat van az áramkörben.

K

A fenti problémákat hivatott megoldani a Promatt által fejlesztett FirePro vezérlő rendszer (15. ábra).
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15. ábra: FirePro vezérlő rendszer elvi felépítése a „Rendszer leválasztva” kapcsolóval
Egy-két FirePro egység indításakor:
Közvetlenül az Oltó kimenetről vezérelve

A

Több FirePro generátor indítása esetén:
FPVA-FPMA soroló egységekkel

O
M

Az aktiváló rendszer segítségével a Notifier oltásvezérlő központok (CAE200+, UDS2N) oltókimeneteire
közvetlenül csatlakoztathatók, felügyelhetők és oltás esetén nagy biztonsággal indíthatók a FirePro aeroszolos
oltógenerátorok. A rendszer oltókörönként egy FirePro vezérlő kártyából (továbbiakban FPVA) és ehhez csatlakozó
maximum 12 db FirePro monitor kártyából (továbbiakban FPMA) állhat össze.
Az oltásvezérlő központban kell elhelyezni és az oltókimenetre valamint az akkumulátorokra kötni oltókörönként
egy FPVA kártyát, míg (mérettől függetlenül) minden egyes FirePro aeroszolos oltógenerátorhoz csatlakoztatni kell
egy-egy FPMA áramkört.
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Az FPVA egyrészről felügyeli a oltókimenet vezetékezését (vezetékszakadás, zárlat vagy oltógenerátor hiba
esetén a központ oltókör hibát jelez), másrészről pedig biztosítja az oltógenerátorok indításához szükséges
áramerősséget. Szükség esetén egy oltókimenetre több FPVA kártya is beköthető (kaszkádolva), lehetővé téve 12nél több FirePro generátor egymás utáni indítását.
Az FPMA végzi a FirePro oltógenerátorok indítópatronjának felügyeletét (szakadáshiba jelzését), és oltásindítást
követően végrehajtja az oltógenerátorok időben elosztott, egymás utáni indítását (kevesebb, mint 10 másodperc
alatt az összes aktiválódik). Karbantartáskor az FPMA-k segítségével lehet a rendszer működését valós
körülmények között ellenőrizni.
Az FPVA vezérlő kimenetére közvetlenül nem az oltógenerátorok, hanem az ott elhelyezett FPMA kártyák
csatlakoznak. Láncolt módon, legalább 30 perces tűzállóságú, árnyékolt, csavart tűzjelző kábellel kell felfűzni az
FPMA-kat (a megengedett össz. vezeték ellenállás max. 5 Ohm lehet). A vezérlő áramkör a nagyobb biztonság
érdekében visszatérő hurokkialakítású: az utolsó oltógenerátor után vissza kell vezetni az FPVA kártyába, s ott, a
bejövő oldali csatlakozóba kell elhelyezni az FPVA-hoz mellékelt „lezáró” elemet (kettes sorkapocs, némi
elektronikával). Ezáltal tudja ellenőrizni az FPVA a vezetékezés folytonosságát. A vezetékszakadás a visszatérő
hurokkialakítás miatt, a zárlat pedig az FPMA kétoldali izolátorai miatt nem okoz üzemkiesést, így egy egyszeres
vezetékhiba ellen védett a rendszer (hiba esetén is minden generátor olt).

24. oldal
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Nyugalomban az FPVA egység alacsony monitorárammal ellenőrzi a generátorokhoz menő vezetékezés jóságát
úgy, hogy méri a „lezáró” elemen átfolyó áramot. Szakadás vagy zárlat esetén a monitoráram változásából észleli a
hibás állapotot, a rajta lévő, hibamentes állapotban zölden világító LED elalszik, az oltásvezérlő központ pedig
azonnal oltókör hibát jelez. Az FPMA egységek folyamatosan ellenőrzik a FirePro oltógenerátorokban lévő 2 Ohmos fűtőszálak épségét (az elektromos indítóáramkör folytonosságát), ha megszakad a vezeték, a rendszer
ugyanúgy oltókör hibát jelez. Figyelem! Ha 12-nél több FirePro egységet és FPMA-t szerelünk egy oltókörre, akkor
előfordulhat, hogy az FPVA nem veszi észre az esetleges vezetékhibát (monitoráram változást)! Ilyen esetben
használjon több FPVA kártyát kaszkádba kötve (lásd később).
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Oltás indításkor, azaz az oltókimenet aktiválódása után, az FPVA megkezdi az oltógenerátorok működtetését
az (A+ A-) elmenő oldali kimenete felől. Azért, hogy ne kelljen túl nagy áram az oltógenerátorok elindításához, az
FPVA egyszerre csak egy oltógenerátort aktivál, elsőnek az oltásvezérlő központhoz legközelebb esőt. Amint
megjelenik a 24V-os működtető feszültség az FPMA bemenetén, azonnal rákapcsolódik az első oltógenerátor
indítóáramkörére, mely ennek hatására néhány tizedmásodperc alatt felmelegíti az indítópatront aktiválva ezzel az
oltógenerátort. Az oltóegység működésbe lépésével egy időben az FPMA továbbkapcsolja az indítóáramot a
következő FPMA-nak, mely kevesebb, mint 0,5 mp-es biztonsági késleltetési idő után aktiválja a hozzá kapcsolt
oltóegységet, s így megy ez az utolsó generátorig. 10 másodpercnél rövidebb idő alatt mind a 12 generátor
megkezdi az oltást.

A

4.8.2. Bekötés, vezetékezés
Egy oltókimenet és max. 12 db FirePro
aeroszolos oltógenerátor használata esetén a
bekötést az alábbi módon kell elvégezni:

TT

Hiba esetén, ha pl. zárlatos az egyik oltógenerátor, akkor a hibás eszköz FPMA egysége csak ~10-20 mp-es
késleltetés után adja tovább az indítójelet a következő FPMA-nak, így értelem szerűen az egész oltási idő
hosszabbodik. Ha megszakad az FPMA-k közötti vezetékezés, akkor a visszatérő hurokkialakítás miatt továbbra is
minden generátor oltani fog. Az FPVA az oltásindítást követően ~40-50 mp múlva automatikusan kikapcsolja az
indítófeszültségét a (B+ B-) jelű visszatérő oldali kimenetére is, ha az oltóközpont oltókimenete még aktív! Ez ép
oltókör és elsütött oltógenerátorok esetén is automatikusan megtörténik, de olyankor már nincs jelentősége.
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1. Az FPVA kártya sorkapcsainak (A+)
és (A-) pontjait kösse össze az első
FPMA „-H.BE+” pontjaival.

2. Fűzze tovább az oltókimenetet az
FPMA
„+H.KI-”
pontjaiból
a
következő monitorkártya „-H.BE+”
pontjaiba.

oltó- +
kimenet -

3. Kösse
össze
hasonlóképpen
láncoltan az összes FPMA-t.

FPVA

akku +

BB+
A+
A-

akku +

-

FPMA
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Lezáró
elem

6, 7

MCP4A-B01

Kaszkád kimenet
Lezáró ellenállás
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16. ábra: FPVA vezérlő bekötése
4. Az utolsó FPMA-nál a „+H.KI-” jelű
sorkapocsban helyezze el a mellékelt
„lezáró” elemet (1,1 kOhm+SMD LED-ek), vagy visszatérő hurokkialakítás esetén, kösse össze az FPVA
(B+) és (B-) pontjaival és tegye a „lezárót” is oda! (A+ A-) pontba kötni a lezárót TILOS!

5. Ügyeljen az árnyékolás
érvéghüvelyeket!

folytonosságára!

Használja

az

FPMA-hoz

mellékelt

sorkapcsot

és

6. Az FPMA-k középső, jelöletlen sorkapcsába kell majd bekötni a FirePro generátorokat, de ezeket még ne
csatlakoztassa, csak miután az Üzembe helyezés, ellenőrzés fejezetben foglaltakat elvégezte.
Figyelem! Egy FPMA-hoz csak egyetlen (de tetszőleges méretű) generátor csatlakoztatható!
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7. Amennyiben egyetlen FPVA-t és nem több, mint 12 FPMA-t használ, az FPVA alsó (+-) jelű sorkapcsába
helyezze el a mellékelt (2,2 kOhm-os) lezáró ellenállást. Több FPVA alkalmazása esetén ez a csatlakozó
szolgál a kártyák kaszkádolására. Lásd később.
8. Állítsa be a központ oltókimenetét felügyelt üzemmódúra és hosszabb bekapcsolási ciklusúra
(mágnesszelepes alkalmazás, 1-2 perces meghúzási idő) majd áramtalanítsa le az oltóközpontot (az
akkukat is húzza le).
9. Rögzítse fel az FPVA-t az oltásvezérlő központ zárt szekrényébe úgy, hogy minél közelebb legyen az
oltókimenet(ek)hez.
10. Távolítsa el az oltókimenet (központonként eltérő) lezáró ellenállását. Az FPVA „oltókimenet +” (lila)
vezetékét kösse be az oltóközpont oltókimenetének (+) ágához. Az oltókimenet „-” sorkapcsát bármely
oltóközpont esetén hagyja üresen!

ft

11. CAE200+ esetén: az „akku +” (piros) és „akku -” (fekete) vezetéket kösse az oltásvezérlő (al)központ egyik
akkumulátorának pozitív, illetve a vele sorba kötött másik akkumulátorának negatív pólusára. Ne forrassza
össze az akkutöltő kimenet vezetékeivel, használja az FPVA vezetékeire szerelt sarukat!

K

12. UDS2N esetén: az „akku +” (piros) vezetéket kösse az UDS2N CN2-3 jelű sorkapocsba, az „akku -”
(fekete) vezetéket pedig a CN2-4 sorkapocsba! Az akkukra kötni TILOS!

TT

13. Kapcsolja be az oltóközpontot, melynek oltókör hibát kell jeleznie a be nem kötött oltógenerátorok miatt.
Mielőtt bekötné az aeroszolos oltógenerátorokat a rendszerbe, ellenőrizze az elektromos áramkör
működését a következő fejezetben foglaltak szerint!

A

4.8.3. Üzembe helyezés, ellenőrzés
Mind az oltórendszer üzembe helyezésekor, mind pedig a rendszeres
felülvizsgálatok alkalmával ellenőrizni kell az oltásvezérlő rendszer
működését. A tűzérzékelőket és a FirePro oltógenerátorokat a műszaki
leírásukban foglaltak szerint kell ellenőrizni, míg a FirePro indító áramkör
megfelelő működéséről az alábbiak szerint kell megbizonyosodni:

FPMA

FPMA

100
100
100
100
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A FirePro indító áramkör elektromos működésének ellenőrzése rendkívül
-H.BE+ FP +H.KI-H.BE+ FP +H.KIegyszerű, mivel az FPMA-khoz mellékelve van egy tesztelő áramkör,
mellyel a teszt idejére helyettesíthetők az oltógenerátorok. A tesztelő
áramkör az FPMA jobb oldalán, a nyáklemezbe illesztve található. Ezt kell
17. ábra: Ellenőrzés az ellenőrző lapka
az FPMA középső sorkapcsába csúsztatni az ellenőrzés idejére, mely a
segítségével
generátorok indító patronjával azonos módon működik: a tesztelő
áramkörön felvillanó piros LED jelzi a sikeres generátor aktiválást. A
rendszer akkor működik jól, ha az ellenőrzésre felkészített áramkörben az oltókimenet aktiválásának hatására a
tesztelő áramkörökön lévő piros LED-ek egyenként, egymás után felvillannak (kb. 1Hz).
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Figyelem! Egy oltókimenetről működő nagyobb mennyiségű (>7) generátor tesztelésekor előfordulhat, hogy nem
villan fel az összes tesztelő áramkör LED-je. Mire az utolsóig eljutna az indítójel, addigra az elsőként aktivált
tesztelő elektronika alaphelyzetbe áll, és a folyamat elölről kezdődik. Ilyen esetben válasszuk ketté a tesztelendő
oltóáramkört, s úgy végezzük az ellenőrzést.
A rendszeres ellenőrzésnek legyen része mindig az oltóközpontban lévő akkumulátorok vizsgálata!
Szemrevételezéssel (Nincs-e szivárgás, repedés, külsérelmi nyom? Nem öregebb-e 3 évnél?) és méréssel
(kapocsfeszültség 27-27,6V; pillanatnyi és kisütéses terheléses teszt) bizonyosodjunk meg azok
használhatóságáról.
Az indítóáramkör ellenőrzésének lépései:
1. Tiltsuk le az oltásvezérlő zónáit (CAE200+, RP1r) vagy állítsuk a berendezést Kikapcsolt állapotba
(UDS2N, UDS3).
2. Húzzuk le az összes oltógenerátor elektromos indítóinak sorkapcsát az FPMA-król és tegyük a helyükre a
tesztelő áramköröket. A kihúzott vezetékeket jól látható módon hajtsuk az FPMA dobozán kívülre.
3. Figyelem! Az FPMA csak a FirePro generátor indítóáramkörének szakadását képes jelezni, a zárlatot nem.
Így előfordulhat, hogy egy zárlatos generátort nem veszünk észre, ami oltáskor a szükséges koncentráció
hiányát eredményezheti! Ezért kell manuálisan is ellenőrizni a generátorok állapotát: egyszerű (passzív)
multiméterrel (Iki,max < 20mA) ki kell mérni a fűtőszál 2 Ohm-os ellenállását.
4. Ha az összes FPMA-ban behelyeztük a tesztelő áramköröket, állítsuk a központot normál működési
állapotba, majd automatikus és kézi oltásindítással is ellenőrizzük az oltókimenet működését.
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5. Ellenőrizzük le az oltókör hibajelző képességét is! Bontsuk fel és/vagy zárjuk rövidre az FPMA-khoz menő
vezetékezést és vegyük ki valamelyik tesztelő áramkört az FPMA-ból, s ellenőrizzük a központ jelzéseit.
6. Az ellenőrzés végeztével újból tegyük teszt állásba az oltásvezérlő központot, kössük vissza a
generátorokat, tegyük a helyükre a tesztelő áramköröket majd ismét helyezzük a központot normál
üzembe.
4.8.4. Több generátor indítása
Ha egy oltókimenetről 12-nél több FirePro generátor indítására van szükség, akkor az FPVA-k kaszkádba köthetők,
így több generátor „egyidejű” indítására van lehetőség. A kaszkádolás előnye, hogy a hibajelzési lánc folytonos
marad, azaz bármely FPVA kimenet vagy generátor hiba eljut az oltóközpontig.
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Erre a célra az FPVA kaszkád kimenete használható. A 2,2kOhm-os lezáró ellenállás helyére, a (+) sorkapocsba
kell a következő FPVA lila „oltókimenet +” vezetékét bekötni, a lezárót pedig a legutolsó FPVA kaszkád
csatlakozójában kell hagyni. Az „akku +” és „akku -” vezetékeket 2 vagy több FPVA esetén már egy különálló,
hálózatkimaradás-jelző áramkörrel ellátott (HKJ - Promatt), 24V-os szünet-mentes tápegység akkuira (min. 7Ah)
kell rákötni! Ilyenkor a két vagy több FPVA „akku -” vezetékeit közösíteni kell!

+

A+
A-

-

Lezáró
ellenállás

18. ábra: Több FPVA összekötése
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4.8.5. Notifier oltóközpontokhoz csatlakoztatás
Az oltóközpontokhoz való csatlakoztatásról lásd a mellékletet!
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4.9.

Fontosabb alkalmazási példák

4.9.1. Több FirePro felszerelése
Több
készülék
felszerelése
esetén
(nagyobb/magasabb
helyiségekben; 19. ábra) a készülékeket egyenletesen kell elhelyezni a
geometriailag legoptimálisabb helyekre, de mindig összhangban a
korábban leírt magassági korlátozással és a biztonsági távolságok
betartásával.

5m
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A készülékeket úgy kell a helyiségben elhelyezni, hogy a kiáramlás
helye lehetőleg az egyedi készülékek által védett tér közepén legyen az
ábrának megfelelően. Példánkban 4 db FP-3000-es készülékkel védjük
a helyiséget, így a légteret négy kisebb virtuális térre osztva találjuk
meg a legoptimálisabb felszerelési helyet.

6m

Felülnézet, belmagasság: 4m

K

19. ábra: Egyenletes elhelyezés, 4 db FP-3000

TT

4.9.2. Védelem álpadló alatt, álmennyezet feletti terekben
Sokszor szükséges alacsony belmagasságú terek (pl. álpadló alatt illetve álmennyezet felett) oltórendszerekkel
történő biztosítása (transzformátor házak, szerverszobák, szerverfarmok, géptermek, különleges technológiák).
Ilyenkor a szükséges oltóanyagot az álpadló, illetve az álmennyezet által körülhatárolt térrészre kell kiszámolni. A
legtöbb esetben ezeknek a tereknek a belmagassága nem túl nagy, 20-100 cm közötti, ezért az oltókészülékeket
nem feltétlenül függőlegesen kell illetve lehet felszerelni.
A FirePro készülékeket úgy kell felszerelni, hogy a kiáramló aeroszol gyors és egyenletes eloszlása biztosítva
legyen. Ha a kiáramló aeroszol valamiről visszaverődik, ütközik, akkor könnyebben és gyorsabban eloszlik a védett
térben. Ez többféle módon érhető el:

A

1. A FirePro készülékekből kiáramló aeroszol a szemben lévő falról verődik vissza és keveredik el. Ilyenkor a
táblázatokban megadott „Kiáramlás hossza” paraméter a szemben lévő fal maximális távolsága (20. ábra).
2. Az aeroszol felkeveredését az is biztosítja, ha a kiáramlás az oldalfal irányába történik (21. ábra).
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3. Megfelelő megoldás az is, ha a térben egymással szemben helyezzük el a FirePro egységeket, és a
„Kiáramlás hossza” paramétert úgy vesszük figyelembe, hogy az egymással szemben lévő készülékekből
kilövellő aeroszol-sugarak ütközzenek egymással és ezáltal keveredjen el az oltóanyag a védett légtérben
(22. ábra).

Kiáramlás hossza

Kiáramlás hossza =
térrész hossza

20. ábra
Alacsony belmagasságú terek
lehetséges védelmi módja 1.

28. oldal

21. ábra
Alacsony belmagasságú terek
lehetséges védelmi módja 2.

22. ábra
Alacsony belmagasságú terek
lehetséges védelmi módja 3.
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4.9.3. Helyi védelem kialakítása
Az oltókészülékekkel megvalósíthatunk olyan helyi
védelmet is, amikor a védendő objektum nincs
körülhatárolva, azaz az oltóanyag nem tölti ki teljesen a
helyiség légterét. Ilyenkor a védendő tárgy vagy
berendezés kerületét kell feltölteni elegendő oltóanyaggal
az oltás idejére. Helyi védelemnél több tényezőre is oda
kell figyelni tervezésnél:

Védett
„tér”

3) Figyelem: ezt a módszert csak akkor érdemes
alkalmazni, ha az újragyulladással nem kell
számolni!

Védett
objektum

23. ábra:Példa helyi védelemre

K

2) A védett objektum oltás után csak igen rövid időre
biztosított az újragyulladás ellen, hiszen az
oltóanyag előbb-utóbb elkeveredik a helyiség
levegőjével, így később a koncentráció az
oltáshoz szükséges töredéke lesz csak.

ft

1) Az oltórendszernek muszáj „rálátnia” a tűzre.

TT

(Nem számít helyi védelemnek a körülhatárolt térrel rendelkező berendezések oltása: pl. számítógépek belseje, kapcsolószekrények, televíziók,
kisebb műszaki cikkek, járművek motorterei stb.. Ezeket a teljes elárasztásos módszerrel kell védeni, az ott megismertek alapján tervezni. Lásd
fent!)

Az oltóanyag mennyiségének meghatározása itt nem történhet annyira egzakt módon, mint a teljes elárasztásnál.
A védendő objektum minden pontját célszerű egy képzeletbeli legalább 1-3 m sugarú burkolattal körbevenni és az
oltási koncentrációt erre a virtuális térre tervezni. Helyi védelem esetén az oltókészülékek vízszintesen is
felszerelhetők, de úgy, hogy az oltás iránya mindig a veszélyeztetett technológia, berendezés, illetve annak
tűzveszélyes pontja felé nézzen.
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A kapcsolószekrény oltórendszerét teljes elárasztásra kell tervezni. Az
indítást, ha nem lehet megoldani tűzjelző rendszerrel, akkor legegyszerűbb
thermocordos módszerrel megoldani. Ilyenkor a hőérzékelő zsinórt
vezetünk körbe a szekrény belsejében, az oltókészüléke(ke)t pedig a
szekrény oldalára, tetejére szereljük fel úgy, hogy az oltóanyag ne
közvetlenül a hőre érzékeny elektronikus alkatrészek irányába áramoljon
ki.

Kiáramlás hossza
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4.9.4. Elektromos kapcsolószekrények védelme
Önálló, jól körbehatárolt kis méretű terek automatikus oltásához igen jól
alkalmazhatóak a FirePro oltókészülékek. Manapság számtalan tűz
keletkezik elektromos okokból. Ezek legtöbbjének kiindulópontja az
épületek elektromos kapcsolótere, melyek védelme rendkívül egyszerűvé
válik FirePro segítségével.

Rögzítés: 30 cm-ként

A

Helyi védelmet alkalmazhatunk: szállítószalagok, villanymotorok, tűzveszélyes berendezések, technológiák kritikus
helyeinek védelmére.

Figyeljünk arra, hogy a kiáramló aeroszol elérje a szekrény alját, és onnan
felkeveredve töltse ki a szekrényt.
Itt is lehetőség van arra, hogy a kiáramló nyílás elé hőbiztosítékot szerelve
bármilyen felügyeleti rendszerbe tovább jelezhető kontaktus segítségével
az oltás megtörténte.
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4.10.

A FirePro Tervező szoftver

A FirePro aeroszolos oltórendszer tervezése, a szükséges oltóanyag mennyiségek kiszámítása rendkívül
egyszerű. A tervező feladatát könnyítendő azonban erre a célra tervező szoftver is rendelkezésre áll, ami nem
más, mint egy MS Excel fájlban létrehozott kalkulátor.
4.10.1. Tervezés a tervező szoftverrel
Nyissa meg a Promatt - FirePro CD-n lévő „Firepro_Tervezo_[...].xls” fájlt! A fájl megnyílása után összesen 9 db
munkalapot talál. A „Példák” és a „Tervezési_info” munkalapon található információk elolvasása után kezdődhet a
tényleges tervezés.

ft

Válassza ki a „Térfogat_tömeg_számítás” munkalapot. A számítás menete teljesen egyértelmű, de fontos
betartani a szükséges lépések sorrendjét!

K

1) Válassza ki a mértékegységet (méter vagy láb). Kattintson a sárga cellára, és válasszon a legördülő
menüből!

2) Beírhatja a helyiség térfogatát, de számíthatja is, ha a helyiség méreteit és alakját megadja (lentebb). Ha
beír értéket, akkor az lesz a magasabb prioritású.
3) Adja meg a helyiség jellegét! Kattintson a sárga cellára, és válasszon a legördülő menüből!

6) Válassza ki a tűzosztályt!
Kattintson a sárga cellára, és
válasszon a legördülő menüből!
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7) Adja meg a kiáramlás hosszát a
felszerelési magasságnak
(általában belmagasság)
megfelelően! Kattintson a sárga
cellára, és válasszon a legördülő
menüből!

A

5) A térfogatot vagy beírta, vagy ha
nem, most számolhatja a
méretek megadásával.

TT

4) Adja meg a helyiség alakját! Kattintson a sárga cellára, és válasszon a legördülő menüből! Ha álpadló alatti
vagy álmennyezet feletti (alacsony belmagasságú) térről van szó, cserélje fel a magasság és hosszúság
értékeket (lásd a „Példák” munkalapot!)

8) A biztonsági tényezőt a gép
megadja (Bt=1.3).
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9) A szükséges oltóanyag
mennyisége és a javasolt
készüléktípusok most alul
láthatóak.

25. ábra: Térfogat és tömeg számítás

30. oldal
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Most válassza ki a „Készülék_választás” munkalapot!
1) A javasolt típusokból a db oszlopba írja be a megfelelő mennyiségű készüléket a számított oltóanyag
szükséglet alapján.
2) Úgy próbáljon különféle típusú készülékeket választani, hogy az oltóanyag veszteség, azaz többlet
koncentráció 5 %-on belül maradjon!

Az oltókészülékek kiválasztását és a számítást segíti, hogy
a „Tervezési_adatok”, „Készülék_adatok”, „Készülék_fotók”
munkalapon megtalálhatóak a tervezéshez szükséges
műszaki adatok.

26. ábra: Készülék választás
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TT

K

Sikeres munkát kívánunk!

ft

Az „Oltó_költségei” és az „Össz_költségek” munkalapokat
használhatja
a
saját
költségvetése/árajánlata
elkészítéséhez.
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5. A FirePro eszközök telepítése, szerelése
5.1.

Telepítési jogosultság

ft

5.1.1. Engedélyköteles telepítések
Ha a tűzoltó- és jelzőrendszert jogszabályi kötelezettség miatt létesítik, akkor azt minden esetben a tűzvédelmi
hatóság által engedélyezett terv alapján kell telepíteni. Ilyenkor a tűzjelző és a tűzoltó rendszer tervezőjének
rendelkeznie kell a tervezéshez szükséges megfelelő jogosultságokkal:
1. Magyar Mérnökkamarai tagság, megfelelő tervezési jogosultsággal (Vt-1, Vt-2, Gt-1, G-2)

K

2. BM-OKF által kiadott szakvizsga bizonyítvány („beépített tűzjelző berendezéseket tervezők és a
kivitelezésért felelős műszaki vezetők” illetve „beépített tűzoltó berendezéseket tervezők és a kivitelezésért
felelős műszaki vezetők” részére)
3. A tervezőnek kellő ismeretekkel kell rendelkeznie a FirePro aeroszolos oltórendszerekről, amit hivatalos
FirePro oktatónál szerezhetnek meg. Magyarországon a Promatt kft. rendelkezik oktatási jogosultsággal.

TT

A tűzoltó rendszer telepítéséhez és karbantartásához a munkát elvállaló cég alkalmazottainak az alábbi
jogosultságokra van szüksége:
1. A BM-OKF által kiadott szakvizsga bizonyítvány („beépített tűzjelző berendezések szerelésére,
telepítésére, felülvizsgálatára, javítására és karbantartására” illetve „beépített tűzoltó berendezések
szerelésére, telepítésére, felülvizsgálatára, javítására és karbantartására”)

A

2. A telepítőnek és karbantartónak kellő ismeretekkel kell rendelkeznie a FirePro aeroszolos
oltórendszerekről, amit hivatalos FirePro oktatónál szerezhetnek meg. Magyarországon a Promatt kft.
rendelkezik oktatási jogosultsággal.
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5.1.2. Nem engedélyköteles telepítések esetén
Ha a tűzoltó rendszer létesítését nem írja elő jogszabály, akkor a FirePro rendszereket bárki beszerelheti,
használhatja, aki a FirePro rendszerek elegendő mélységű ismeretével rendelkezik. Ezt hivatalos FirePro oktatótól
lehet megkapni (Promatt Kft.). Ilyen telepítések lehetnek: elektromos kapcsolószekrények, számítógépek,
motorterek, konyhák, berendezések, technológiák helyi védelme stb., amelyek nem igényelnek külön tűzjelző
rendszert, de mégis a felhasználó elemi érdeke, hogy megóvja értékeit a tűztől.

©
PR

Nagyobb telepítéseknél – még ha az nem is engedélyköteles – mindenképpen javasolt, hogy szakértő által
megtervezett, hivatalos hatósági engedélyeztetésen átesett terv alapján épüljön ki az oltórendszer.
5.2.

Általános előírások

Az oltórendszerek szerelését az elkészült tervdokumentációnak megfelelően kell elvégezni a FirePro leírásokban
foglaltak figyelembe vételével. A tervtől vagy telepítési leírástól való eltérést oltórendszerek tervezésére jogosult
tervezővel egyeztetni kell.

5.2.1. Kivitelezői nyilatkozat
A megbízást és a telepítést követően a telepítőnek kivitelezői nyilatkozatot kell készítenie, amelyben az szerepel,
hogy a telepített rendszer megfelelően működik és megfelel a vonatkozó műszaki leírásoknak.

32. oldal
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5.2.2. Biztonság, szállítás, tárolás
Az aeroszolos tűzoltókészülék és tűzoltó rendszerek alkalmazásánál tilos:
•
•
•
•

Az egységeket szétszerelni;
Az egységeket leejteni, ütögetni vagy olyan mechanikai hatásnak kitenni, ami a tartályon
deformációt, sérülést okozhat;
Az oltókészülékek, a tűzoltórendszerek és/vagy a hőérzékelő zsinór közelében hegesztési
munkát végezni;
Dohányozni az oltókészülékek és a hőérzékelő zsinór közelében.

K
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5.2.3. Munkavédelem
A szerelés, telepítés, tárolás, felhasználás során be kell tartani a munkavédelemről szóló törvényben foglaltakat,
valamint a biztonsági adatlapon rögzített kötelezettségeket és ajánlásokat. Külön figyelmet kell fordítani a
magasban folytatott munkára. Meg kell bizonyosodni arról, hogy a munkát végző minden szükséges személyi
védelemmel rendelkezik, a munkahelye biztonságos, valamint megbízható szerszámokat, felszerelést használ.

TT

5.2.4. Tárolás és szállítás
A FirePro egységeket az erre a szállítmánykategóriára vonatkozó előírásokkal és követelményekkel összhangban
kell szállítani. Légi, közúti és vízi szállítás megengedett, korlátozás nélkül használható bármilyen közlekedési
eszköz. A szállításra kerülő FirePro egységeket biztonságosan rögzíteni kell és védeni szennyeződéstől,
nedvességtől és csapadéktól.
Fontos: a FirePro egységeket nem szabad leejteni! Amennyiben a FirePro egység leesik, ellenőrizni kell, hogy az
aktivátor elektromos áramköre és a FirePro egyéb alkatrészei nem sérültek-e meg. Ha nem tud megbizonyosodni
arról, hogy a FirePro egység sértetlen és helyesen működik, akkor azt nem szabad használni és vissza kell küldeni
a forgalmazónak.

Tárolási feltételek

5.3.

–50 és +100 °C között
max. 98%
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Hőmérséklet:
Relatív páratartalom:

A

A FirePro készülékeket saját csomagolásukban kell tárolni raktárakban (minimum egy méteres távolságra a
fűtőtestektől).

A FirePro aeroszolos oltókészülékek felszerelése

5.3.1. Felszerelés előtti ellenőrzések
Felszerelés előtt elvégzendő ellenőrzések:
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A) Mindig ellenőrizze szemrevételezéssel a FirePro készülékek külsejét. Ha a készülék külsőleg sértetlen,
akkor végezze el az elektromos ellenőrzést is!
B) Digitális multiméter (elektromos mérőműszer, legalább 2.5 pontosság) segítségével mérje meg a FirePro
készülékeke elektromos indítóberendezésének épségét.
1. Kapcsolja a műszert ellenállásmérő állásba (0-20 Ohm)
2. Csatlakoztassa a műszert az elektromos indító berendezés kivezető kábeleihez.
3. Mérje meg az aktivátor belső ellenállását.
4. Amennyiben a 1,5 és 3 Ohm közötti értéket mér, az áramkör nem szakadt, a FirePro egység
elektromos szempontból jónak mondható.
Figyelem: a mérőáram nem lehet nagyobb, mint 5 mA!

C) A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden, a telepítéshez szükséges alkatrész leszállításra
került-e (rögzítő konzolok, csavarok).
5.3.2. Felszerelés helye
Amint kiszámításra került az adott helyiség vagy berendezés, veszélyeztetett hely védelmére szolgáló FirePro
készülékek darabszáma és típusa, a tervező meghatározza az oltókészülékek pontos helyét. A tervdokumentáció
alapján a készülékek falra, (ál)mennyezetre, elektromos szekrény belsejébe stb. szerelhetők. A felszerelésénél
Beépített aeroszolos oltórendszerek tervezése, telepítése, karbantartása

33. oldal

FirePro®

© Promatt 2010

mindenképpen figyelembe kell venni:
A) A mennyezeten, falakon történő szerelésnél legalább 1 m sugarú biztonsági távolságot kell hagyni a
berendezési tárgyaktól.
B) A FirePro kiáramlási iránya sohase nézzen nyílások irányába!
C)Az aeroszol kiáramlását az oltókészülék kimeneti membránja közelében lévő tárgyak nem
akadályozhatják.
D)Tűz esetén az aeroszol áramlás ne akadályozza a személyzet evakuálását.
E) Mindig be kell tartani az egyes oltókészülékekre vonatkozó biztonsági távolságokat.
F) Mindig be kell tartani a tervező utasításait.
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Fontos: A FirePro készülékekre és a hőérzékelő zsinórra nem kerülhetnek zsíros, olajos szennyeződés, korróziót
okozó anyagok, egyéb ártalmas szennyeződések.
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5.3.3. A felszerelés sorrendje
A FirePro készülékeket a hozzájuk gyártott különféle rögzítő konzolokkal kell felszerelni. Azoknál a FirePro
készülékeknél, amelyeknél a kimeneti nyílás az egyik oldalon van, a konzoloknak a tartály közepe felett kell
lenniük. A két kimeneti nyílással rendelkező FirePro készülékeknél, két rögzítő konzol használatos, melyeket a
tartály végétől a tartály hossz negyedének megfelelő távolságban kell rögzíteni.

A felszerelést a következő sorrendben kell végezni:
1. Szerelje fel a tartókonzolokat a falra.

TT

Fontos: Ha a telepítés olyan helyiségben történik, amelyben rezgés is előfordul, pl. motorok vagy közeli vasúti
pálya miatt, a készülékeket rezgésmentes felületen kell rögzíteni.

2. Erősítse rá az ellenőrzött FirePro egységeket a megfelelő pozícióban.

A

3. Amennyiben thermocordos indítást (is) használ, rögzítse a hőérzékelő zsinórt a megfelelő helyekre.
4. Kösse be a hőérzékelő zsinórt a FirePro egységekbe a „A hőérzékelő zsinór felszerelése” című fejezet
alapján!
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5. Csatlakoztassa a vezérlő kábeleket a FirePro készülékek elektromos kapcsaihoz.
6. Csatlakoztassa a vezérlő áramköröket az oltásvezérlő rendszerhez.
7. Végül csatlakoztassa az oltásvezérlő rendszer kábeleit az áramforráshoz.
A munka befejezése után ellenőrizze, hogy a FirePro készülékek helyesen kerültek-e telepítésre, azaz hogy
megfelelnek-e a telepítési utasításokban szereplő összes követelménynek. A kivitelezett rendszer tervtől való
eltérését rögzíteni kell, és megvalósulási tervet kell készíteni.
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A forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy felülvizsgálja a telepítést. A telepítést végző mindig köteles
együttműködni.

5.3.4. A készülékek felszerelése
A FirePro egységek felszereléséhez használja a gyári rögzítőbilincseket és csavarokat. Ügylejen rá, hogy a
készülékeket csak stabil helyre szerelje fel!
Azoknál az egységeknél, ahol nincs külön gyári tartószerkezet (pl. FP-20), használjon műanyag szorítóbilincset
vagy más egyszerű rögzítő szerkezetet.
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5.3.5. Szórófej
Szórófej külön rendelhető az FP-100S, FP-200S és FP-500S-as készülékekhez is. A szórófejet a 100, 200, 500-as
modell esetén számítógéptermekben és más érzékeny elektronikus berendezések védelménél kell használni. A
szórófej jelentősen lehűti a kiáramló aeroszolt.

29. ábra: Felszerelt szórófej

5.4.

TT

28. ábra: Szórófej

A hőérzékelő zsinór (thermocord) felszerelése

5.4.1. A hőérzékelő zsinór csatlakoztatása az oltókészülékhez
A hőérzékelő zsinórt a 30. ábrának megfelelően kell bevezetni a FirePro egységekbe:
2. Szedje ki a leszorító kúpot!

A

1. Csavarozza le az oltókészülék thermocord bevezetőjének zárósapkáját!

O
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3. A thermocord bevezetőben látszania kell a FirePro egységbe vezető hőérzékelő zsinórnak. Ha nem látszik,
akkor az egység hibás!
4. Fűzze át a csatlakoztatni kívánt thermocordot a zárósapkán!
5. Majd ugyanígy a leszorító kúpon is!

6. Ezután kössön lazán csomót a zsinór végére úgy, hogy az ne tudjon kicsúszni a kúpból!
7. Helyezze vissza a kúpot thermocord bevezetőbe!
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8. Óvatosan csavarja vissza a zárósapkát úgy, hogy az a leszorító kúpot enyhén benyomja a thermocord
bevezető belsejébe. Ezután a zárósapkát finoman meg kell húzni.

A fenti művelet lényege, hogy létrehozzuk a kontaktust a külső, érzékelő thermocord és a készülékben lévő belső
thermocord között. Ha helyesen jártunk el, akkor az oltórendszer működni fog.

Beépített aeroszolos oltórendszerek tervezése, telepítése, karbantartása
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thermocord
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leszorító kúp
laza csomó

30. ábra: A hőérzékelő zsinór bevezetése az oltókészülékbe
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thermocord bevezető
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5.4.2. Felszerelési pozíció
Rendkívül fontos, hogy a hőérzékelő zsinór helyesen legyen felszerelve, mert a jelzés gyorsaságát a helytelen
felszerelés jelentősen csökkentheti. A felszerelésnél elsősorban a hőérzékelőkre vonatkozó irányelveket kell
figyelembe venni.

A hőérzékelő zsinór (thermocord)

TT

A vezetékvédő fonattal bevont hőérzékelő zsinór falra, mennyezetre vagy egyéb szilárd felületre egyaránt
szerelhető. A hőérzékelő zsinórt erre a célra szolgáló rögzítő kapcsokkal kell felszerelni az oltórendszer tervezője
által a tervben meghatározott nyomvonal szerint és/vagy az alábbiaknak megfelelően.
A) a zárt tér legmagasabb pontjában legyen rögzítve, mert a tűz által felmelegített levegő a mennyezet
illetve a zárt tér tetején gyűlik össze (6 m-es belmagasság felett a thermocord nem használható).

A

B) a gyorsabb jelzés érdekében a védett tér oldalán körbevezethető, de ilyenkor is kerüljön érzékelő rész
a legmagasabb pontba!

O
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C)felszerelésekor ügyeljünk arra, hogy elsősorban a thermocordon található barna részek felelősek az
érzékelésér (172 ˚C), ezeknek kell optimális pozícióba kerülniük.
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5.4.3. Vágás, toldás, elágazás
A thermocord szabadon felvágható és rendkívül egyszerűen
toldható. Vágás esetén ügyeljünk rá, hogy a valódi
hőérzékelést a barna részek végzik! Bármilyen rövid
thermocord darab indítja az oltást, mindig maradjon rajta 172
˚C-ra érzékeny rész. A thermocord legalább 5 cm hosszú
legyen egy darab 172 ˚C-s résszel!
A thermocord szál toldását egyszerűen elvégezhetjük
31. ábra: A thermocord toldása, 3-as elágazás
műanyag szorítóbilincsek segítségével. Ilyenkor a toldani
kívánt thermocord mellé egy másikat illesztünk oly módon,
hogy 6-8 cm-es átfedés alakuljon ki köztük. Ezután a párhuzamos szakasz két végén egy-egy műanyag
szorítóbilincs segítségével a hőérzékelő zsinórokat finoman egymáshoz szorítjuk.
A jobb érzékelés érdekében a zsinóron elágazásokat is létrehozhatunk ezzel a módszerrel (lásd 31. ábra).
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5.4.4. Rögzítés
A thermocordot a csavaros vagy öntapadós kábelrögzítő kapcsokkal célszerű felszerelni.
Elsőnek egy öntapadós kapoccsal vagy műanyag szerelőbilinccsel
rögzítsük hőérzékelő zsinórt a tűzoltó készülékhez a 32. ábrán látható
módon. A többi rögzítő kapcsot a hőérzékelő zsinór teljes hosszában
egyenlő távolságra, nagyjából 30 cm-ként kell elhelyezni. Így elkerülhető a
vezeték megtörése és garantálható helyes működés.

K

A rögzítésekor ügyelni kell arra, hogy elkerüljük a zsinór megtörését, vagy
bármilyen mechanikai igénybevételét. Éppen ezért a zsinórt úgy kell
vezetni, hogy
A) 2 cm-nél kisebb sugarú hajlatot a felszerelés során ne
hozzunk létre,
B) az esetleges mechanikai igénybevétel a lehető legkisebb
legyen,
C)a későbbiek során a zsinórt sérülés ne érje.
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Figyelem: A rögzítéshez használhat öntapadós kábelrögzítőt is, de csak jó
minőségű fal (vakolat) esetén. Amennyiben a fal laza, porózus szerkezetű,
mindig használjon a falszerkezethez hozzá csavarozott kábelrögzítőt!

32. ábra: Hőérzékelő zsinór rögzítése a
FirePro egységhez

TT

A zsinórt óvni kell a hőhatásoktól! A thermocord közelében a dohányozás vagy bármilyen más hőtermelő
tevékenység (pl. hegesztés) egyaránt tilos!
Amennyiben a hőérzékelő zsinór vélhetően nagy mechanikai igénybevételnek lesz kitéve (pl. rezgés, rázkódás),
a thermocordot fém spirállal célszerű burkolni (33. ábra).

A

Figyelmeztetés:
A
hőérzékelő
zsinór
rögzítésekor ne használjon ragasztószalagot
vagy ragasztót. A ragasztóanyagokban
használt
kémiai
anyagok
agresszíven
reagálnak, és káros hatással lehetnek a
hőérzékelő
zsinór
összetételére.
Ez
sérüléshez vagy töréshez vezethet.

O
M

5.5.

33. ábra: Thermocord mechanikai védelme (fém spirállal)

Kábelezés/telepítés

A jelzőhurkok vezetéke a tervben meghatározott keresztmetszetű árnyékolt rézkábel. Az elvi nyomvonalrajz a
tervdokumentációk mellékletében megtalálható. Ügyelni kell arra, hogy a FirePro egységek közvetlen indítására
használatos kábel keresztmetszete megfelelő legyen, hiszen az egységek relatív nagy áramot vesznek fel.
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A hangjelzők vezetékei és az oltásvezérlő vezetékek meghatározott keresztmetszetű
árnyékolt PH30-as tűzálló kábelből készüljenek (pl. SR114H típus). Az aljzatokba a
bekötött érpárokon a polaritást színkódolt vezetékkel jelölni kell.
Erősáramú és tűzjelző vagy oltásvezérlő vezetékek párhuzamosan fektetett védőcsövei és
azok tartozékainak egymástól mért távolsága legalább 15 cm, kereszteződésük esetén
legalább 5 cm legyen. A tűzjelző vezetékek az erősáramú dobozoktól, szerelvényektől,
készülékektől legalább 15 cm-re legyenek.
A kábeleket a szabványnak megfelelően kell a falon rögzíteni és vezetni.
Ha a kábeleket tűzálló falszerkezeten vezetik keresztül, az áttörés tűzálló tömítéséről
gondoskodni kell.
Az újabb FP-xxS típusú, rozsdamentes acél tokozatú és elektromosan (is) indítható FirePro
egységeken található tömszelence lehetővé teszi a tűzálló kábelek megfelelő
csatlakoztatását a generátor vezetékeihez (l. 34. ábra).
34. ábra: Tömszelence a
tűzálló lábelek kötéséhez
az FP-xxS egységeken
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6. Az oltórendszer üzemeltetése, felülvizsgálata és karbantartása
A FirePro készülékek egyik nagy előnye, hogy a teljes élettartamuk alatt (15 év) csak minimális karbantartást
igényelnek. A tűzjelző/ oltásvezérlő rendszerrel összekapcsolt aeroszolos oltógenerátorok felülvizsgálatának és
karbantartásának lépéseit gyűjtöttük egybe az alábbi leírásban. A rendszer helyes működést csak a a rendszeres
és szakszerű felülvizsgálat és karbantartás biztosíthatja!
A rendszer üzemeltetőjének feladatai és kötelességei

ft

6.1.
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6.1.1. A tűzjelző és oltórendszer üzemeltetőjének feladatai és kötelességei
A tűzjelző és oltásvezérlő berendezés kezelése az üzemeltető feladata. A tűzjelzéseket és a hibajelzéseket követő
tennivalókat is az üzemeltető határozza meg az illetékes tűzoltósággal egyetértésben.

A tűzjelző rendszer helyes működésének érdekében az üzemeltetőnek ki kell jelölnie egy személyt vagy
személyeket (általában tűzvédelmi felelős), aki(k) az alábbiak betartásáért, illetve elvégzéséért felelősek. A felelős
személy(ek)nek megfelelő hatáskört is kell biztosítani a feladatok ellátásához:

TT

1. A tűzjelző, oltásvezérlő központon naponta ellenőrizni kell van-e bármilyen hibajelzés, s ha van, történt-e
már rá intézkedés.
2. A tűzjelző rendszer különböző riasztás-, hibajelzéseihez és egyéb eseményeihez a megfelelő
intézkedéseket meg kell tenni (ha szükséges, ezekhez intézkedési terveket kell készíteni).
3. A tűzjelző érzékelők környezetében minden irányban 0,5 m-es szabad teret kell biztosítani, hogy az
égéstermékek eljuthassanak az érzékelőkhöz.

A

4. A mennyezetre, falra felszerelt FirePro készülékek kiáramlását nem zavarhatja meg semmilyen oda
elhelyezett berendezési tárgy.
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5. A kézi jelzésadók, oltás indító és felfüggesztő kapcsolók környezetében nem lehet semmilyen akadály,
amely láthatóságukat, elérhetőségüket ronthatja.
6. Biztosítani kell, hogy a tűzjelző rendszer kezelői folyamatosan ki legyenek oktatva, helyesen értelmezzék a
tűz-, és hibajelzéseket, és tisztában legyenek az alapkezelésekkel (nyugtázás, hangjelzők kikapcsolása,
jelzéstörlés). A tűzjelző rendszer kezelőinek ismerniük kell a téves jelzések elkerülésének lehetőségeit.
7. A kezelőknek ismerniük kell a zóna/eszköz, illetve oltórendszer tiltási/engedélyezési funkciókat.
8. Téves jelzések esetén, ezek további bekövetkezésének elkerülésére minden szükséges intézkedést meg
kell tenni.
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9. Az épület karbantartási munkáit, átalakítását, dekorációját végző cégekkel olyan szerződést kell kötni,
amely biztosítja, hogy az elvégzett munkák alatt a tűzjelző rendszer által nyújtott védelem szükségtelenül
nem fog sérülni, nem lesznek felesleges hiba vagy tűzjelzések.

6.1.2. Az üzemeltetési napló vezetése
Az tűzjelző és tűzoltó rendszer üzemeltetési naplóját az ott leírtaknak megfelelően kell vezetni, a tűzjelző és oltó
rendszerért felelős személy(ek), valamint a kioktatott kezelők nevét abban fel kell tüntetni.
A rendszer üzemeltetési naplója a felelős személyek és kezelők számára könnyen hozzáférhető helyen (a tűzjelző
központ közelében) legyen.
Az üzemeltetési napló megnyitásakor abban fel kell tüntetni a kioktatott kezelők nevét, valamint a karbantartók,
hibaelhárítók címét, telefonszámát, hogy a hibák kijavítására haladéktalanul intézkedni lehessen. Ki kell jelölni az
üzemeltetési napló vezetésével megbízott felelős személyt (személyeket).
A tűzjelző rendszer üzemeltetési naplójába fel kell jegyezni minden a tűzjelző rendszertől származó vagy a
rendszert érintő eseményt. A napló mindig rendelkezésre kell, hogy álljon egy esetleges hatósági ellenőrzésre.
Az időpont feltüntetésével mindig be kell jegyezni az időszakos ellenőrzéseket is.
Az üzemeltetési naplót meghatározott időnként, hibára vonatkozó bejegyzés esetén a legrövidebb időn belül be kell
mutatni az üzemeltető felelős megbízottjának.
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A karbantartókra vonatkozó általános tudnivalók

6.2.1. A karbantartó kötelezettségei és feladatai
A szakképzett karbantartó feladatait a tűzoltó és tűzjelző rendszer hatósági átadásakor vagy az előtt az
üzemeltetővel megkötött szerződés alapján végzi.
Az aktuális karbantartó szervezet nevét, címét, telefonszámát a tűzjelző, oltásvezérlő központ mellett, jól látható
módon ki kell függeszteni.
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6.2.2. A téves jelzések elkerülése a felülvizsgálatok során
1. Fontos, hogy a felülvizsgálatok alatt ne keletkezzenek téves, illetve tévesnek tekinthető jelzések, ezért a
távfelügyeletre menő kapcsolatot érdemes az ellenőrzések alatt ideiglenesen letiltani. Természetesen a
távfelügyeleti kapcsolatot is ellenőrizni kell a felügyelettel egyeztetett időben.
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2. Ha az ellenőrzések a hangjelzők működtetésével járnak, akkor az érintett bent tartózkodókat is értesíteni
kell erről.
3. Ha a tűzjelző központ lehetővé teszi, akkor érdemes az ún. teszt üzemet használni az ellenőrzések során.

6.3.

TT

4. Rendkívül fontos, hogy az oltórendszert ne hozzuk működésbe a tűzjelző, oltásvezérlő rendszer
ellenőrzésekor!
A rendszer személyi feltételeinek ellenőrzése

A felülvizsgálatok megkezdése előtt a karbantartónak ellenőriznie kell a rendszer ún. személyi feltételeinek
meglétét:
2. 24 órás felügyelet meglétét,

A

1. személyzet felkészültségét,
3. az üzemeltetési napló helyes vezetését,

6.4.
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4. ezen felül ki kell kérdezni a kezelőket az elmúlt időszak tapasztalatairól.
A rendszer környezeti feltételeinek ellenőrzése

A felülvizsgálatok megkezdése előtt a karbantartónak ellenőriznie kell a rendszer ún. környezeti feltételeit:
1. a védett területen vagy annak környékén történtek-e épületszerkezeti változások, módosultak-e a tárolt
anyagok, változott-e a technológia, az épület rendeletetése, funkciója vagy a tűzkockázat olyan mértékben,
amelyek a tűzjelző, oltásvezérlő működését károsan befolyásolhatnák.
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A felsorolt változások az oltórendszer újabb, engedélyezett terv szerinti módosítását vonhatják maguk
után, ha újabb érzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők elhelyezése, meglévők áthelyezése, eltávolítása
válik szükségessé stb.

2. az érzékelők 0,5 m sugarú környezete szabadon van, a kézi jelzésadók jól láthatók és megközelíthetők, a
hang- fényjelző eszközök nincsenek takarásban, az oltókészülékek működését nem zavarja semmi
3. az üzemeltetési napló alapján ellenőrizni kell a téves jelzések időbeli és hely szerinti előfordulását
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6.5.

A tűzjelző rendszer műszaki feltételeinek ellenőrzése

6.5.1. Ellenőrzés előtt
Az ellenőrzések megkezdéséről és befejezéséről is értesíteni kell a távfelügyeletet.
Az oltókimeneteket le kell tiltani vagy műterheléssel lezárni.
Az ellenőrzéseket érdemes ún. teszt üzemben elvégezni, és az elvégzett ellenőrzésekről nyomtatott vagy
számítógépen archivált jelentést készíteni, ha a központ erre lehetőséget ad.

K
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Sok központnál kiválasztható, hogy a teszt üzem alatt milyen kimeneti eszközök működjenek egy-egy bemeneti
eszköz ellenőrzése alatt 2-3 másodpercre. A legtöbb esetben választhatunk, hogy egy megadott kimeneti eszköz,
a központ felügyelt hangjelző kimenete vagy az éppen ellenőrzött eszközhöz rendelt kimenetek működjenek.
Természetesen mindig olyan kimenetet kell választani, amelyik hang- vagy fényjelző eszközt vezérel. Teszt
üzemben sohase működtessük az aeroszolos oltókészülékeket, mert az az oltókészülékek cseréjét vonja
maga után!
6.5.2. A tűzjelző, oltásvezérlő központ ellenőrzése
A tűzjelző központ és tápegységének ellenőrzéséhez a következő vizsgálatokat kell elvégezni:
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Funkcionális vizsgálat
1) A hálózati tápellátást lekötve ellenőrizzük, hogy a központ megfelelően jelzi a hibát;
2) Kössük vissza a hálózati tápellátást;

3) Az akkumulátorokat levéve ellenőrizzük, hogy a központ megfelelően jelzi a hibát;
4) Kössük vissza az akkumulátorokat;

A

5) Szimuláljunk hibaállapotokat (zárlat, szakadás, földzárlat) a központ által felügyelt összes vonalon, és
ellenőrizzük, hogy a központ megfelelően jelzi a hibákat:
a) az egyes jelzőáramkörökön (hagyományos zóna, címzőhurok)
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b) a hang- fényjelzőket vezérlő kimeneteken

c) egyéb kimeneteken (távfelügyelet, oltó kimenet stb.)
6) Ellenőrizzük a központ kezelő gombjainak működését
Biztosítékok ellenőrzése

1) Szemrevételezéssel ellenőrizzük a biztosítékok állapotát és megfelelőségét (előírt típus/érték);
2) A megfelelő biztosítékok kivételével ellenőrizzük a központ hibajelző képességét;
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Kijelzők ellenőrzése

1) Ellenőrizzük, hogy a központ kijelzői (LED, LCD) megfelelően működnek és jól láthatók. (A legtöbb
központnál található 'Lámpa teszt' gomb vagy valamelyik menüben egy kijelző ellenőrző funkció.)

A hálózati tápegység ellenőrzése

1) Vegyük le az akkumulátorokat;

2) Szimuláljunk riasztást teljes terheléssel;
3) Ellenőrizzük, hogy a központ megfelelően működik;
4) Kössük vissza az akkumulátorokat.

A tápegység töltésének ellenőrzése

1) Vegyük le az akkumulátorokat;
2) A központról jövő akkumulátor csatlakozókra tegyünk egy 10 kOhm-os ellenállást;
3) Mérjünk feszültséget a kapcsokon. A feszültségnek legalább 27,2V-nak kell lennie.
6.5.3. Az akkumulátorok ellenőrzése
Szemrevételezéssel ellenőrizzük, hogy az akkumulátorok nem duzzadtak-e, nincs-e elektrolit szivárgás, a
40. oldal
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csatlakozók nem lazultak-e meg, a csatlakozások biztosak, és nincs-e túlmelegedett cella, mely az akku
meghibásodására utal. Az akkumulátorok ellenőrzése különösen fontos, mert ennek segítségével aktiváljuk
az elektromos indítású FirePro készülékeket.
Elvégzendő mérések:
1. Töltés ellenőrzése: Hagyjuk az akkumulátorokat bekötve. Ellenőrizzük, hogy a legutóbbi 24 órában a
központ csak a nyugalmi terhelésre dolgozott. Mérjük meg az akkumulátorok kapocsfeszültségét. A mért
értéknek 13,5-13,8V (27-27,6V) között kell lennie.
2. Pillanatnyi terhelés teszt: Hagyjuk az akkumulátorokat bekötve, és csatlakoztassunk a kapcsaikra a
kapacitásuknak megfelelő 1C értékű terhelést. Az akku kapcsain mért feszültség a terhelés hatására nem
lehet 12,3V-nál kisebb.
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3. Kisütéses terhelés teszt: Vegyük le az akkumulátorokat és terheljük meg a kapacitásuknak megfelelő 1C
terheléssel. Folyamatosan mérjük a kapocsfeszültséget. 10 perc eltelte után a feszültség nem lehet 12 Vnál kisebb.

K

Megjegyzés: Az 1C akkora terhelésnek felel meg, amely hatására az akku elvileg 1 óra alatt kisülne (6 A-rel). Egy
12V / 6Ah akku esetében 1C egy 2 Ohm-os ellenállásnak felel meg (ezt 5 db párhuzamosan kapcsolt 10 Ohm/25W
ellenállásból alakíthatjuk ki). Az 1C-nek megfelelő terhelés pl. egy 12V/72W-os gépkocsi izzóval is elérhető.
Ügyeljünk arra, hogy a terhelés egy idő után az erős disszipáció miatt igen meleg is lehet (I 2R=62 x 2=72W).
Esetleg fele akkora terheléssel (példánkban 4 Ohm – 20 percen keresztül) is próbálkozhatunk.

Az akkumulátorokat cserélni kell, ha
1) a pillanatnyi terhelés tesztnél hibás,

A

2) a kisütéses terhelés tesztnél hibás,

TT

Fontos: Manapság a pillanatnyi és a terheléses teszteknek megfelelő vizsgálat néhány másodperc alatt is
elvégezhető pl. a GoldIBT típusú akkumulátor ellenőrző műszerrel, mely az 1,2 - 200 Ah kapacitású akkumulátorok
tesztelését 20 órás kisütés szimulálásával végzi.

3) ha lejárt a várható élettartama (az akkuk üzembe helyezésekor érdemes egy felragasztható matricával
jelölni az üzembe helyezés dátumát és a várható élettartamot),
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4) ha korábban feltételezhetően mélykisülésbe került, melynek eredményeként maradandóan károsodhatott,
5) ha az elvárt tartaléküzem idejének biztosítására nem elegendő a kapacitása,
6) ha a szemrevételezése során valamilyen hibát, károsodást tapasztaltunk.
Az akkumulátorok anyaga veszélyes anyagnak minősül, szemétbe nem dobható, megsemmisítésével
kapcsolatban a fennálló jogszabályoknak megfelelően kell eljárni!
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6.5.4. Az oltásvezérléshez kapcsolódó érzékelők ellenőrzése
Szemrevételezéssel
Minden automatikus tűzérzékelőnél szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy
1) mechanikailag nem sérültek vagy szennyezettek (nincsenek lefestve, részlegesen vagy teljesen
elzáródva),
2) megfelelő pozícióba lettek szerelve,
3) környezetük nem változott oly módon (pl. új fal, akadály), mely hatékonyságukat csökkenthetné.

Ezen túl ellenőrizni kell az érzékelő működőképességét is, vagyis azt, hogy az eszköz megfelelően csatlakozik a
tűzjelző rendszerhez, és képes észlelni és jelezni a megfelelő tűzjellemzőt. A működőképesség vizsgálat során az
adott eszköz zónájának, címének, felszerelési helyének információit is érdemes ellenőrizni. Az ellenőrzések során
használt eszközök és anyagok csak olyanok lehetnek, melyek sem az érzékelőt sem a környezetet nem károsítják.
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Füstérzékelők működőképességének ellenőrzése
A cél annak ellenőrzése, hogy a védendő területen levő füst eljut-e az érzékelő elemhez, és ennek eredményeként
az érzékelő képes-e tűzjelzést adni a központon. Az érzékelőt a felszerelés helyén kell ellenőrizni füsttel vagy a
gyártó által ajánlott, a füsthöz hasonló fizikai stimulussal.
Az érzékelőkbe beépített ellenőrzési módszerek (mágneses, rejtett kapcsolós, lézeres) csak a tűzjelző rendszer
üzembe helyezésekor használhatók, mivel akkor még az érzékelők por- és rovarvédő hálója bizonyosan tiszta.
Karbantartáskor azonban ez már nem garantálható, tehát ilyenkor már azt is vizsgálni kell, hogy a füst képes-e
bejutni az érzékelő kamrájába.
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A füstérzékelők ellenőrzéséhez jól használható a NoClimb cég Solo karbantartó készlete, mely lehetővé teszi a
különböző gyártóktól származó érzékelők funkcionális ellenőrzését akár 9 m magasságig. A készlet része egy
aeroszol porlasztó fej (Solo 330), mellyel majd minden gyártó füstérzékelője ellenőrizhető. A fejben használatos
speciális aeroszol (Solo A3) nem éghető, nem mérgező, semmilyen formában nem káros a környezetre vagy az
érzékelőre.

6.6.
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6.5.5. Kézi jelzésadók ellenőrzése
Szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy a kézi jeladó nem sérült-e, megfelelő pozícióba van szerelve, jól látható
és könnyen megközelíthető. Műanyag lapkájának benyomásával (visszaállítható típus), a törőüveg kivételével
(üvegtörős típus) vagy az ellenőrzésre szolgáló teszt kulccsal működtetve a kézi jelzésadót ellenőrizni kell, hogy a
tűzjelző központ képes fogadni a jelzését.
A FirePro aeroszolos tűzoltó készülékek vizsgálata

A

6.6.1. A FirePro készülékek napi felülvizsgálat (a felhasználó feladatai)
A rendszer napi ellenőrzését az üzemeltető cég által megbízott felelős személynek kell elvégeznie főként
szemrevételezéssel. Amennyiben a berendezéseken külső sérülések láthatóak, a hőérzékelő zsinór megszakadt,
az oltásvezérlő központ hibát jelez, azonnal értesíteni kell a rendszer szerződött karbantartóját.
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6.6.2. A FirePro készülékek felülvizsgálatának lépései
Az aeroszolos oltókészülékek és oltórendszerek féléves felülvizsgálata az alábbiak ellenőrzéséből áll:
1) Hőérzékelő zsinór épségének vizsgálata.

2) Az elektromos indítóberendezés ellenőrzése.

3) Elektromos indító áramkör, vezetékek, kötések épségének vizsgálata.
4) Az oltókészülék fém tartályának ellenőrzése.
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5) A rögzítés ellenőrzése.

6.6.3. Hőérzékelő zsinór vizsgálata
A hőérzékelő zsinór időszaki felülvizsgálatát félévente egyszer kell elvégezni. A vizsgálat célja annak ellenőrzése,
hogy a hőérzékelő zsinór, azok toldása és az aeroszolos oltókészülékekkel való csatlakozások épek-e. A
vizsgálatot szemrevételezéssel kell elvégezni, a sérült, törött vezetékrészeket ki kell cserélni és helyettük egy újat
csatlakoztatni!
A hőérzékelő zsinór élettartama 3-15 év, de függ a környezettől, ahol alkalmazzák.

6.6.4. Elektromos indító berendezés vizsgálata
Az elektromos indítóberendezés ellenőrzése rendkívül egyszerű: meg kell mérni az indítóberendezés belső
ellenállását. A mérést végezze el az 5.3.1. fejezetben foglaltak szerint (33. oldal)!
Amennyiben mérhető a FirePro elektromos indítóberendezésének 2 Ohm-os belső ellenállása, a készülék
elektromosan megfelel.
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6.6.5. Elektromos indító áramkör vizsgálata
Az elektromos elemek működőképességét, az áramkörök hibáját legtöbbször az oltásvezérlő alközpont maga
ellenőrzi, így nincs szükség külön vizsgálatra. A vezetékeket úgy tudjuk ellenőrizni, hogy megnézzük, a központ
jelez-e oltókör szakadást vagy zárlatot.
Amennyiben az oltóközpont nem felügyeli az indító áramköröket (nem korrekt oltásindítási megoldás), abban az
esetben az áramkörök folytonosságát meg kell vizsgálni. Célszerűen a folytonosság illetve zárlatméréseket
ellenállásméréssel lehet elvégezni. Amennyiben hibás az indító áramkör, azonnal ki kell javítani a hibát és az
ellenőrzéseket újra elvégezni.
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6.6.7. A rögzítő elemek vizsgálata
Ellenőrizni kell a rögzítő elemeket, a kilazult csavarokat meg kell húzni.
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6.6.6. Az oltóanyag tartály ellenőrzése
A szilárd oltóanyag fémtartályának (lásd az élettartamot) időszaki ellenőrzését is el kell végezni annak
ellenőrzésére, hogy az anyag ép-e vagy kémiailag agresszív anyag, illetve a korrózió nem támadta-e meg.

A kémiai összetételének és tulajdonságainak köszönhetően az FirePro készülékekben található aeroszolt képző
SBK oltóanyag nem igényel további karbantartást élettartama alatt.

TT

6.6.8. Élettartam (tartály és indító berendezés)
A FirePro oltókészülékek élettartama alapesetben 15 év. A felszerelés helyétől függően az élettartam ennél
alacsonyabb is lehet:
A) Nagyon agresszív kémiai környezet esetén: 3 év
(felülvizsgálat három havonként)

C) Ipari környezet esetén: 10 év
(felülvizsgálat fél évenként)

A

B) Agresszív kémiai környezet esetén: 5 év
(felülvizsgálat fél évenként)

6.7.
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D) Normál környezetben (irodák, szerver helyiségek stb.): 15 év
(felülvizsgálat fél évenként)
Karbantartási feladatok
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Az oltórendszer felülvizsgálatakor feltárt hibákat a karbantartónak ki kell javítani, illetve, ha a szükséges, a
részegységeket ki kell cserélni.
6.8.

Oltás után szükséges intézkedések

6.8.1. A visszamaradt anyag eltávolítása
Az aktiváláskor az SBK gyorsan szétterjedő aeroszollá alakul, amely a gázban szuszpendálódó szilárd
részecskékből áll. Ezen részecskék mérete néhány mikro- illetve nanométer nagyságú.
A kálium alapú oltóaeroszol összetétele a kívánt koncentrációban nem okoz korróziót, nem vezeti az áramot, és
nem károsítja a védendő berendezést. A FirePro aeroszol képző anyag nem halogén alapú, így nem is képez
korróziót okozó halogén savas melléktermékeket a tűzzel való reakciója során.
Az aeroszollá alakulás szakaszában szuszpendálódott szilárd részecskék koncentrációja néhány milligramm m³ként. A részecskék víz és nedvesség nélküliek és egy adott időtartam után porként leülepednek a védendő
helyiségben.
Az oltás után visszamaradt finom port minél előbb el kell takarítani, mielőtt még nedvességet szív fel
(néhány órán belül). A finom por takarítása a védett helyiségben normál takarító eszközökkel könnyedén
elvégezhető. Elektronikus berendezésekhez erre alkalmas tisztító/takarító eszközöket kell használni!
Ha az aeroszol részecskék eltávolítása azelőtt megtörténik, hogy az nedvességet szív magába, akkor nem
károsodnak az elektromos berendezések, korrózióra nem kell számítani. Amennyiben azonban a porrészecskék

Beépített aeroszolos oltórendszerek tervezése, telepítése, karbantartása

43. oldal

FirePro®

© Promatt 2010

hosszabb ideig megmaradnak, nedvességet szívhatnak fel, és fennáll a nemkívánatos oxidáció veszélye.
Fontos: az oltóaeroszol kiáramlása, képződése exoterm, hőmérséklet emelkedéssel járó folyamat. Ez befolyással
lehet a helyiség páratartalmára. Ha a levegő páratartalma magas, akkor a visszamaradt oltóanyag könnyebben
nedvesedik. Ezért fontos, hogy a helyiség levegőjének páratartalmát gyorsan helyre kell állítani, azaz le kell
csökkenteni, illetve a takarítást minél előbb le kell végezni.
6.8.2. Hulladék kezelés
Oltás után a FirePro készülékek normál hulladékként kezelhetőek.
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Oltóanyagot tartalmazó FirePro készülékeket vissza kell vinni a forgalmazónak.
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7. Függelék
7.1.

Tervezési példák

7.1.1. Szerver helyiség védelme
Az alábbi példa kiszámolható a FirePro tervezési kalkulátor programmal (firepro_tervezes.xls) is, de az érthetőség
kedvéért a kézi számolást mutatjuk be.

K
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Példánkban egy 30 m2-es szerverhelyiséget kell megvédenünk. A 3 m magas helyiségben 4 db rackszekrény
található, de van a helyiségben még egy elektromos kapcsolószekrény is. Teljes elárasztást alkalmazunk a
szervertérben, és az álmennyezet felett is, ráadásnak külön védjük az elektromos kapcsolószekrényt hőérékelő
zsinórral. Így kettő (+1) védelmi zónát alakítunk ki. Oltóközpontnak Notifier CA200+ két oltókörös központot
használunk, az oltás vezérlésére pedig System Sensor 2351TEM érzékelőket.
A szükséges oltóanyag mennyiségének kiszámítása

A = 30 m2 (5 m széles, 6 m hosszú)
m =3m
m' = 0,55 m
30 perc => k2=1
szélesség, a=0,9 m ; mélység, b= 0,5 m; magasság, c = 1,7 m

Szerverhelyiség
V= m * A = 3 * 30 = 90m3

M= V * D = 8938 g
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Tűzosztály: „A” (szilárd)
Szükséges oltóanyag sűrűség: D = 99.32 g/m3

A

A védendő helyiség alapterülete:
A védendő helyiség belmagassága:
Álmennyezet feletti tér magassága:
Újragyulladás elleni védelem:
Kapcsolószekrény adatai:

TT

Elsőként a szükséges oltóanyag mennyiségét kell kiszámolni külön-külön minden védett térrészre. Számításhoz
szükséges adatok.

Álmennyezet feletti tér

Válmennyezet= m' * A = 0,55 * 30 = 16,5 m3

Tűzosztály: „A” (szilárd)
Szükséges oltóanyag sűrűség: D = 99.32 g/m3
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Málmennyezet= Válmennyezet x D = 1639 g

Kapcsolószekrény

Vkapcoslósz= a * b * c = 0,9 * 0,5 * 1,7 = 0,765 m3

Tűzosztály: „A” (szilárd)
Szükséges oltóanyag sűrűség: D = 99.32 g/m3
Mkapcsolósz= Vkapcoslósz x D = 76 g
Oltókészülék kiválasztása

A szerverhelyiség védelmére 3 db FP-3000-es oltókészüléket választottunk. Itt feleslegesen 62 g oltóanyagot
használunk fel, ami jó, mert kisebb az optimális 5%-nál.
Az álmennyezet feletti térbe 1 db FP-1200-as és 1 db FP-500-as készüléket választunk. A felesleges oltóanyag
felhasználás itt is alacsony, mindössze 61 g, ez nagyjából 4%-os veszteséget jelent.
A kapcsolószekrényt külön védjük egy FP-80-as FirePro készülékkel. Itt 4 g-os oltóanyag veszteségünk van, ami
igen jónak mondható. A kapcsolószekrényben thermocorddal indítjuk az oltást.
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35. ábra: CAE200+ belsejében elhelyezett,egy oltókimenetre
csatlakozó FPVA

A

Az FPMA egységek felszerelése az oltó generátorokhoz
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7.3.

TT

36. ábra: CAE200+ belső elrendezése két oltókimenet egyidejű
használatakor

37. ábra: FP-3000 fali konzolára szerelt FPMA
(éles állapotban, árnyékolás összekötés előtt)

38. ábra: FP-3000 fali konzolára szerelt FPMA
(teszt állapotban)
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CAE200+ (AM200) és FirePro oltókészülékek bekötése
•
•
•
•
•
•
•
•

N2BAS oltókártya két oltókör vezérlésére képes, melyek az 1. és 2. és/vagy a 3. és 4. zónákhoz
rendelhetők;
Oltókimenetek: felügyeltek (560 Ohm lezárás, <6mA), biztosítottak (27V/650 mA PTC, autom. visszaálló);
Oltókimenetek meghúzási idejét 150 másodpercesre (szelepek) állítani!
Oltókörök kiürítést jelző kimenetei: váltó relék NO vagy NC (JEV1-2-vel állítható); 30V/1A terhelhetőséggel;
Kézi oltásindító bemenetek: felügyelt, 2,7 kOhm-mal lezárt NO bemenetek;
Oltás tiltó/felfüggesztő bemenetek: NC (tiltás/felfüggesztés a bemenet nyitott állapotában);
Tartálynyomás figyelő bemenetek: NC (szakadás = tartály üres, az utolsó FIREPRO is oltott);
FPVA kártya tápfeszültség csatlakozóit közvetlenül az akkukra kell kötni!
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7.4.

CN1 csatlakozó kiosztása
1. kör Tartálynyomás (hőbiztosíték)

10

CN1 csatlakozó kiosztása
1. kör KIÜRÍTÉS relé NO/NC

2
3

GND
2. kör Tartálynyomás (hőbiztosíték)

11
12

1. kör KIÜRÍTÉS relé C
2. kör KIÜRÍTÉS relé NO/NC

4
5

1. kör Oltás tiltás/felfüggesztés
GND

13
14

2. kör KIÜRÍTÉS relé C
1. kör OLTÓKIMENET (+)

6
7

2. kör Oltás tiltás/felfüggesztés
1. kör Kézi oltásindítás

15
16

1. kör OLTÓKIMENET (–)
2. kör OLTÓKIMENET (+)

8
9

GND
1. kör Kézi oltásindítás

17
18

2. kör OLTÓKIMENET (–)
Tápfeszültség 24VDC (+) (0,8A max.)

19

Tápfeszültség GND
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SW1 DIP kapcsoló beállításai

SW1 DIP kapcsoló beállításai

Kiürítési idő: 20 sec
Kiürítési idő: 40 sec

SW1/1-OFF & SW1/2-ON

Kiürítési idő: 60 sec

SW1/1-ON & SW1/2-ON

Kiürítési idő: 90 sec

SW1/3-OFF

1-2. zóna függetlenek

1-2. z. oltáshoz rendelve

SW1/4-OFF

3-4. zóna függetlenek (tűzjelzők)

SW1/4-ON

3-4. zóna oltáshoz összerendelve

SW1/5-OFF

Kézi indítás esetén a késleltetési idő 5 s.

SW1/5-ON

Kézi indítás esetén a késleltetési idő 1 s.

SW1/6-OFF

Patron típusú oltókimenet

SW1/6-ON

Szelep típusú oltókimenet (FIREPRO)

SW1/7-OFF

Oltókimenet zárlatfigyelése engedve

SW1/7-ON

Oltókimenet zárlatfigyelése tiltva

SW1/8-OFF

Oltás tiltás (kézzel sem indítható)

SW1/8-ON

Oltás felfüggesztés (kézzel indítható)
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A

SW1/1-OFF & SW1/2-OFF
SW1/1-ON & SW1/2-OFF

SW1/3-ON

K

1
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UDS2-N és FirePro oltókészülékek bekötése
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 oltókör és a hozzá kapcsolódó összes bemenetet és kimenetet tartalmazza;
Felettes tűzjelző központ relékimenetiről vagy a Notifier intelligens tűzjelző központ címzőhurkáról, CBE
függvényei szerinti kimenet bekapcsolással indítható;
Oltókimenet: felügyelt (560 Ohm lezárás, <1,2mA), biztosított, 30VDC / 1A-rel terhelhető;
Oltókimenet meghúzási időt 150 másodpercesre vagy 10 percesre (szelep) állítani!
Kézi oltásindító bemenet: felügyelt, 2,7 kOhm-mal lezárt NO bemenet;
Felügyelt hangjelző kimenet: 27VDC/0,8A terhelhetőségű biztosított kimenet, 2,7kOhm-os lezáró
ellenállással;
Előjelzés és Riasztás relékimenetek: 30VDC/3A terhelhetőség;
Oltás megtörtént, Automatikus oltás tiltva, Kézi üzemmód és Kikapcsolt állapot relékimenetek: 30VDC/1A;
FPVA kártya tápfeszültség csatlakozóit csak a CN2/3-4-re szabad kötni! AZ AKKUKRA KÖTNI
TILOS!

ft

7.5.
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CN0 csatlakozó kiosztása
Felügyelt hangjelző kimenet +

1

CN1 csatlakozó kiosztása
'Kézi oltásindítás' bemenet

2
3

Felügyelt hangjelző kimenet Tartálynyomás bemenet (NO/NC)

2
3

GND
ALARM1 hagyományos indítóbemenet

4
5

GND
Áramlásjelző bemenet (NO/NC)

4
5

GND
ALARM2 hagyományos indítóbemenet

6
7

Ajtó nyitva bemenet (NO/NC)
GND

6
7

GND
'Általános hiba' relé NO vagy NC (JGST)

8
9

Oltástiltó bemenet (NO)
Oltó kimenet +

8
9

'Általános hiba' relé C (közös)
Intelligens címzőhurok -

10
11

Oltó kimenet 'Előjelzés' relé NO vagy NC (JPRALL)

10
11

Intelligens címzőhurok Intelligens címzőhurok +

12
13

'Előjelzés' relé C (közös)
'Riasztásjelzés' relé NO vagy NC (JALL)

14
15

A

TT

K

1

Intelligens címzőhurok +
CN2 csatlakozó kiosztása

'Riasztásjelzés' relé C (közös)
'Oltás megtörtént' relé NO vagy NC (JSCAV)

1
2

Tápkimenet 24VDC+ (max. 1.25A)
GND

16
17

'Oltás megtörtént' relé C (közös)
'Autom. oltás tiltva' relé NO vagy NC (JSCIN)

3
4

Külső betáp 24VDC+ (FPVA '+' táp)
GND (FPVA '-' táp)

18
19

'Autom. oltás tiltva' relé C (közös)
'Kikapcsolt állapot' relé NO vagy NC (JSTUA)

20
21

'Kikapcsolt állapot' relé C (közös)
'Kézi üzemmód' relé NO vagy NC (JSTUM)

1
2

L1: 230VAC (2A-es LF biztosíték)
PE: Hálózati védőföld

22

'Kézi üzemmód' relé C (közös)

3

L2: 230VAC

CNA csatlakozó kiosztása
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7.6.

Az FPVA2 felszerelése és bekötése RP1R oltóközpontba

Az oltóközpont 1 oltókört és a hozzá kapcsolódó összes
szükséges be- és kimenetet tartalmazza;

➢

Az oltóközpont megfelel az EN54-2/4 és az EN12094/1:2003
előírásainak.

➢

A 2db oltókimenet: dip kapcsolóval állítható működésű,
felügyelt, 6,8 kOhm-mal lezárt, polaritás fordításos,
maximálisan 1A-el terhelhető kimenetek;

➢

Kézi oltásindító bemenet: felügyelt, 6,8 kOhm-mal lezárt
bemenet;

➢

2db felügyelt hangjelző kimenet: polaritás fordításos, 6,8
kOhm-os lezáró ellenállással;

K

➢

ft

Az RP1r oltásvezérlő alközpont jellemzői

39. ábra: Az FPVA2 bekötése az RP1r oltóközpontba

Az FPVA2 bekötéséhez szükséges csatlakozó pontok.

Jel
megevezése

Megjegyzés

Bemenetek

Kimenetek*

7.7.

11

Oltó kimenet 1.
(CCT EXT.1)

A piros vezetéket a + ra, a másikat a – ra kell
kötni! (6,8 kOhm lezáró)

24V
akkuról

FPVA2
tápfeszültsége

Közvetlenül az akkusarura kell csatlakoztatni!
( Piros: + ; Fekete: – )

A

Tartálynyomás
(6,8 kOhm lezáró, 2,2 kOhm jeleztetővel
(LOW PRESS SWITCH) sorba kötött hőbiztosíték)

C

Megjegyzés

TT

Jel megevezése

Az FPVA2 felszerelése és bekötése UDS3 oltóközpontba

O
M

Az UDS3 oltásvezérlő alközpont jellemzői

Az alközpont 2 oltókört és a hozzá kapcsolódó összes
szükséges be- és kimenetet tartalmazza;

➢

Felettes tűzjelző központ relékimeneteiről vagy Notifier
intelligens tűzjelző központ címzőhurkáról indítható;

➢

Oltókimenet: felügyelt, 2,7 kOhm-mal lezárt, polaritás
fordításos, 0,65 A önvisszaálló biztosítékkal védett;

©
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➢

➢

Kézi oltásindító bemenet: felügyelt,
2.7 kOhm-mal lezárt bemenet;

➢

Felügyelt hangjelző kimenet: 2.7 kOhm-os lezáró
ellenállással;

➢

Oltás megtörtént, Oltás leállítva, Kézi üzemmód
relékimenetek: 24 VDC / 1 A;

40. ábra: Az FPVA2 bekötése UDS3 oltóközpontba

Az FPVA2 bekötéséhez szükséges csatlakozó pontok.
CNZ1
és
CNZ2

Jel megevezése

Megjegyzés

Bemenetek

CNZ1
és
CNZ2

Jel megevezése

Megjegyzés

Kimenetek*

10.

Tartálynyomás

11.

GND

(2,7 kOhm lezárás +
hőbiztosíték)

24.

Oltó kimenet +

23.

Oltó kimenet -

24V akkuról

FPVA2 tápfeszültsége

(2,7 kOhm lezárás)
Közvetlenül az akkusarura kell csatlakoztatni! ( Piros:
+ ; Fekete: – )

A kimenetek polaritása az UDS3 nyugalmi állapotában vannak feltüntetve!
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Max. telepítési
magasság
Min. távolság
emberektől (L3)
Min. távolság éghető
anyagoktól (L2)
Min. távolság építészeti
elemektől

A

Jelmagyarázat

TT

K
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Távolság a generátor
kiömlő nyílásától (mm)

Kiáramló aeroszol hőmérsékletek

Távolság a generátor
kiömlő nyílásától (mm)

7.8.

© Promatt 2010

Távolság a generátor
kiömlő nyílásától (mm)

O
M
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Távolság a generátor
kiömlő nyílásától (mm)

41. ábra: A kis méretű FirePro generátorok L2, L3 és Kiáramlási hossz értékei

Jelmagyarázat
Max. telepítési
magasság

Min. távolság
emberektől (L3)

Min. távolság éghető
anyagoktól (L2)
Min. távolság építészeti
elemektől

42. ábra: A közepes méretű FirePro generátorok L2, L3 és Kiáramlási hossz értékei
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TT

K

ft

Távolság a generátor
kiömlő nyílásától (mm)

Távolság a generátor
kiömlő nyílásától (mm)
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Max. telepítési
magasság

O
M

Min. távolság
emberektől (L3)

A

Jelmagyarázat

Min. távolság éghető
anyagoktól (L2)

Min. távolság építészeti
elemektől
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43. ábra: A nagy méretű FirePro generátorok L2, L3 és Kiáramlási hossz értékei
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