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HỆ THỐNG CHỮA CHÁY CỐ ĐỊNH
Hệ thống cố định với bình chữa cháy aerorol có thể được
dùng để bảo vệ không gian rộng hoặc nhỏ. Hệ thống
aerosol dùng để bảo vệ nhà cửa, tủ điện hoặc trạm cung
cấp điện. Phương pháp tự động kết hợp với một hệ thống
báo cháy có ngưỡng báo động và thời gian trễ chữa cháy ở
những nơi không có người, còn không thì kích hoạt bằng
tay.
Bình phun aerosol làm bằng thép không rỉ.
Kích hoạt bằng điện: 24Vcc
Dòng điện trạng thái giám sát: 5mA
Nhiệt độ làm việc của bình chữa cháy : từ -30° to +150°C
Hệ thống Firecom thì phù hợp với tiêu chuẩn :
CUNI ISO 15779:2012
Thời gian sử dụng 20 năm.

Mã hàng

Chất
chữa
cháy

Kích thước

AR3406

4,420g

AR1041

Trọng
lượng

Vỏ

Cáp
nối

Bảo
hành

D.165-H.573mm

20kg

Inox

80cm

8 năm

1,430g

D.165-H.270mm

10kg

Inox

80cm

8 năm

AR0550

715g

D.165-H.200mm

5.7kg

Inox

80cm

8 năm

AR0303

416g

D.165-H.145mm

3.9kg

Inox

80cm

8 năm

AR1742

2,210g

D.165-H.270mm

10.5kg

Inox

80cm

8 năm

ACFE 45, 90: Là một hệ thống chữa cháy mới cho Loại gắn trần AR3445-PL, AR3446-PL: Đây là một ứng dụng
tủ điện và điện tử. Thiết bị có kích thước nhỏ mới của bình chữa cháy Aerosol Firecom. Nó được thiết kết đặc biệt
(d.32mm;h.360mm). Khối lượng bình là 45 g. Được
theo tiêu chuẩn gắn trần. Nó bao
kích hoạt bằng
gồm: 1 khung gắn trần nhẹ bằng
dây cáp cảm biến
inox, hai bình chữa cháy
nhiệt độ tự chọn
Aerosol(AR1041 hoặc AR1742).
Tuân thủ tiêu chuẩn phòng chống tai
từ 88oC - 105oC
nạn DIN 31000-đoạn 5,4/79.
hoặc nhiệt độ
Kiểm tra theo tiêu chuẩn VDI 2052 theo yêu cầu.
trang.1 E:1998
Được cấp bằng
sáng chế.
Thiết bị chữa cháy cho xe:
Bộ chữa cháy đa dụng cho xe được thiết kế hoàn chỉnh cho phép theo dõi sự tăng nhiệt độ bất thường trong khoang động cơ.
Kích hoạt tự động hoặc bằng tay một bình phun chữa cháy Firecom. Lắp đặt dễ dàng cho tât cả các loại xe.

CÁC PHỤ KIỆN

Mã
hàng

Khối lượng
Bộ
chất chữa cháy điều khiển

Ứng dụng

AK0346

90g,550g,715g

KUS

Bộ điều khiển và lệnh đơn giản
cho xe bus nhỏ, cắm trại, xe bus.

AK0745

90g,550g,715g

UDS-A

Khoang động cơ và khoang làm
nóng ban đầu.

AK0746

90g,550g,715g

ULD:LCD

Phát hiện nhiệt độ 5 khu vực, bảo
vệ đồng thời cho 3 khu vực.

KIT LT02, KIT LT03: Bộ kiểm tra đường dây. Sử dụng để kiểm tra hệ thống dây nối trước khi lắp bình chữa cháy.
ATT-IN01: Bộ kích hoạt có thể thay đổi. Cho phép ngay lập tức thay thế nếu bộ kích hoạt trục trặc, phục hồi ngay
lập tức chức năng của hệ thống.
BT-TEST: Kiểm tra Pin của UDS6
BC-01, BC-02: Hộp kết nối. Cho phép kết nối nhanh chóng đường dây điều khiển với các bình chữa cháy của
Firecom. Có loại 1 hoặc 2 khe cắm nối bình chữa cháy của Firecom.
UA-5: Bộ điều khiển 5 đường cho bình chữa cháy của Firecom và tối đa 7 bình trên mỗi đường. Hoạt động như hệ
thống báo cháy tự động hoặc bằng tay.
Cáp cảm biến nhiệt: loại 88°C, loại 105°C
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THIẾT BỊ CHỮA CHÁY CHO TÀU THUYỀN
Chúng tôi sản xuất 3 hệ thống để bảo vệ tàu bè. Hệ thống cho hàng hải bảo vệ khoang máy lên đến 30m3. Không độc hại, thân
thiện môi trường, không phá hủy hệ thống cơ khí hoặc điện khác, trọng lượng nhẹ và không có vòi phun và bình chứa. Hệ
thống cho hàng hải gồm 3 bộ: aeronautical, Mare 15 và Mare 30. Được chứng nhận RINA, UNI EN ISO 9094.

Aernautical( AR0438-N)

Mare 30

Mare 15

Aernautical là hệ thống chữa cháy cố
định bằng aerosol cho tàu bè với sự
kích hoạt bằng cách kéo sợi dây
Thích hợp cho tàu bè với thể tích
buồng máy lên đến 30m3
Aenautical bao gồm:
1 bình phun aerosol,1 giá treo, 1 chốt
kéo bằng tay với dây kéo (inox)
Khối lượng chất chữa cháy: 500g
Kích thước: Ø 261mm,H = 239mm
Trọng lượng: 5,5kg
Kích hoạt: bằng tay, thời gian trễ 7
giây tùy chọn: Dây nối 6 mét với núm
kéo
Chứng nhận bởi RINA
FPE019312CS/001
Bảo hành 5 năm

Là hệ thống chữa cháy cho buồng máy lên đến
30 m3.
Nó bao gồm 2 bình phun aerosol 500g của
Firecom, một bộ điều khiển và một tủ điều
khiển, dây nối inox.
Tủ điều khiển thì được trang bị một hệ thống
phát hiện nhiệt độ tự động để có thể đặt chế độ
cảnh báo sớm khi nhiệt độ đạt đến 80° và kích
hoạt dập lửa ở nhiệt độ 105°
Những đặc tính của Mare 30 là:
Hệ thống thông gió đóng, hệ thống chữa cháy
vòi lăn đóng, van điện nhiên liệu đóng, ngõ vào
dây cảm biến nhiệt, ngõ vào nút nhấn kích hoạt
từ xa, ngõ vào cảnh báo từ xa, xả bình trễ 5
giây
Chứng nhận của RINA: N. FPE019312CS/003
Bảo hành 5 năm

Là hệ thống chữa cháy cho
buồng máy lên đến 15 m3.
Mare 15 bao gồm: 1 hoặc 2
bình phun Aerosol 500g của
Firecom, một bộ điều khiển
và ra lệnh, một giá treo inox.
Bộ điều khiển chỉ thị tín hiệu
báo động sớm, báo động xả
bình với thời gian trễ 5 giây.
Mare 15 thì kích hoạt bằng
tay bằng nút nhấn điện hoặc
có khả năng nối một dây
cảm biến nhiệt theo kiểu tự
động.
Chứng nhận của RINA: N.
FPE019312CS/002
Bảo hành 5 năm.

THIẾT BỊ CHỮA CHÁY CHO NHÀ, BẾP VÀ XE HƠI
Là nhà sản xuất chất chữa cháy bằng khí aerosol đầu
tiên tại Italia chúng tôi sản xuất nó từ 10 năm nay.
Sử dụng Eolo, Blowy cho xe hơi, văn phòng, tàu thủy,
nhà cửa, cắm trại...
Eolo thay đổi từ sản phẩm đầu tiên đến bây giờ nó đã
có một đèn LED để chỉ thị. Dễ sử dụng, không độc hại,
thân thiện môi trường và nhìn hiện đại.
Để kích hoạt Eolo chỉ đơn giản ấn nút đỏ và đám cháy
sẽ bị dập tắt.
Blowy là sản phẩm mới, để dập tắt những đám cháy nhỏ, kích hoạt bằng cách giật dây.

AF0447-Eolo
Kích thước: d. 30 mm - h. 340 mm.
Trọng lượng: 250 g.
Kích hoạt: bằng điện
Pin: Alkaline 1.5V
Kiểu dập lửa: A, B, C
Eolo thì không chịu ảnh hưởng kiểu
cháy
Có bằng sáng chế quốc tế
Bảo hành 5 năm.

AF0540-Blowy

AF0848-Eolo 2
Kích thước: d. 88,5 mm - h. 390 mm.
Trọng lượng: 600 g.
Kích hoạt: bằng điện
Pin: Alkaline 1.5V
Kiểu dập lửa: A, B, C
Eolo thì không chịu ảnh hưởng kiểu
cháy
Bảo hành 5 năm

Kích thước: d. 30 mm
Blowy thì siêu nhẹ, chỉ 200g
Kích hoạt: Bằng cơ khí
Blowy là một bình chữa cháy bằng khí
aerosol
Kiểu dập lửa A, B, C
Blowy thì không ảnh hưởng đến kiểu
cháy
Bảo hành 5 năm.
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