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KoMPleTen PRoTIPoŽaRnI sIsTeM za eleKTRo oMaRe



ALL RIGHTS OF CHANGE RESERVED

PoPolnI sIsTeM za odKRIVanje In PRePRečeVanje  
PoŽaRa za eleKTRo oMaRIce (PRedhodno zasnoVan)

★  Enostavna / prilagodljiva montaža
★  Hitro in učinkovito gašenje
★  Izredno zanesljiv: brez elektrike ali gibljivih delov
★ Zelo ekonomičen

Vse KaR PoTRebujeTe V enI šKaTlI
zManjša VeRjeTnosT PoŽaRa celo na najbolj KRITIčnIh 
delIh eleKTRIčne oMaRIce:

 - Kratkega stika, preobremenitve ali pregrevanja
 - Obsežne poškodbe vezja
 - Prekinitev dela
 - Obsežno čiščenje pri sprožitvi sprinkler sistema



ALL RIGHTS OF CHANGE RESERVED

1.  hitra in enostavna montaža neposredno v električno omarico:
Prilagodljiva senzorska cev se enostavno namesti v notranjosti stikalne 
omare neposredno nad žice in vezje, kjer bi lahko začelo goreti.

Med obratovanjem, je cevka napolnjena z dušikom pod tlakom 16 bar. 
Dinamika pritiska omogoča, da cevka bolje reagira na toploto.

2.  zgodnje odkrivanje požara:
Če se pojavi plamen, toplota ognja povzroči, da senzorska cevka, ki je 
pod pritiskom, poči tam kjer je najbolj vroče (pribl. 110 ° c)

3.  Takojšnje gašenje in zadušitev ognja:
TNenadna sprostitev tlaka v senzorski cevki sproži poseben ventil 
jeklenke, ki takoj preplavi celotno gasilno območje s sredstvom za gašenje 
CO2 – ogljikov dioksid. Ogenj se hitro zatre samo v nekaj trenutkih po 
njegovem začetku … kar zmanjšuje poškodbe, okvare in izpade dela.

FIRedeTec® PRednosTI
Rotarex FireDETEC® sistemi uporabljajo lastno neprekinjeno linearno senzorsko cevko, ki zanesljivo zazna in aktivira sproščanje gasilnega sredstva s pomočjo
pnevmatske tehnologije. Ta sistem je bolj prilagodljiv, prostorsko in stroškovno učinkovit v primerjavi s podobnimi mehanskimi oz. električnimi sistemi.

zap.št. Količina opis
1 1 IHP Jeklenka/ Ventilski sklop (prazna jeklenka)
2 1 Nosilec jeklenke
3 1 Tesnilo
4 1 Gumijasta cev
5 2 Priključek za senzorsko cevko - raven
6 2 Priključek za senzorsko cevko - lok
7 1 Priključek
8 4 Držalo za cevi (Ø8mm)
9 2 Cev iz nerjavečega jekla (1m)

10 1 Šoba
11 1 Zaščitni pokrovček za šobo
12 1 Priključek
13 20 Povezovalna cev
14 1 FireDETEC senzorska cevka rdeča (10M)
15 1 Zaključni čep

oPcIjsKo
16 1 Tipka za ročno proženje / ročni aktuator
17 1 Tlačni manometer
18 1 Požarna centrala

TehnIčnI PodaTKI

co2 co2  dIMes sIsTeMoM
Koda produkta B07504000 B07504004 B07505000 B07505004

Velikosti jeklenk 5 Kg 10 Kg 5 Kg 10 Kg
Prostornina jeklenk 6.7 L 13.4 L 6.7 L 13.4 L
Potrdilo za jeklenko CE CE CE CE

Teža 11 Kg 23 Kg 11 Kg 23 Kg
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