HAŠENÍ
DOPRAVNÍCH CEST

HAŠENÍ DOPRAVNÍCH CEST
RIZIKO POŽÁRU
Při transportu sypkého materiálu dopravními cestami (např. zauhlovací mosty v energetice nebo dopravní pásy v dalších typech
průmyslu) hrozí reálné nebezpečí požáru.
Riziko požáru může vzniknout nejčastěji z důvodů:
1.

zadřeného rozžhaveného válečku pásu, který iniciuje zahoření pásu;

2.

iniciace jiskrou od zadřeného válečku, která způsobí požár přepravovaného
materiálu;

3.

dopravení ohniska a jeho rozhoření (samovznícení, žhnutí);

4.

jiné příčiny – závada na elektroinstalaci, lidská chyba, apod.

Při nedostatečné požární ochraně a nedostatečné detekci mohou být
následky požáru opravdu devastující.

HLAVNÍ KOMPONENTY HASICÍHO SYSTÉMU FIREPRO
A.

DETEKČNÍ A ŘÍDÍCÍ ČÁST
LUMEX 2

Kombinovaný optický detektor pro použití ve výbušném prostředí, který průběžně monitoruje
výskyt požáru v chráněném zařízení a předává tuto informaci ústředně. Obsahuje funkci
redukující falešná spuštění.
TLAČÍTKO RUČNÍHO SPUŠTĚNÍ
V případě nutnosti je možno hasicí systém aktivovat ručně pomocí spouštěcího tlačítka.

Detektory Lumex 2

CONEX
Řídicí ústředna CONEX řídí celý automatický hasicí systém, vyhodnocuje informace z detektorů
a následně dává impuls hasicím zařízením pro odstavení technologie a potlačení požáru.
POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

DOKÁŽEME PRO VÁS NAJÍT ŘEŠENÍ.

Siréna se zábleskovým majákem, která slouží pro zvukovou a vizuální signalizaci požáru.

Automatický hasicí systém FIREPRO společnosti RSBP spol. s r. o. je možným řešením ochrany technologií, jakými jsou např.
zauhlovací mosty, jejich dopravníkové pásy, přesypy a podobně.

B. HASICÍ ČÁST

Ústředna CONEX

TRYSKY
Speciálně vyvinuté trysky produkující k hašení vodní mlhu výrazně snižují spotřebu vody.

VÝHODY:
•

vysoká reakční rychlost systému

•

vysoká hasicí účinnost na velmi krátkém úseku

•

automatické hlídání detektorů a trysek proti zašpinění

•

CAN connection – variabilita nastavení systému a akčních prvků, možnost stažení servisních dat celého systému
z kteréhokoliv akčního prvku, úspora kabeláže

•

nízká spotřeba hasicí vody ve srovnání s jinými vodními hasicími systémy

•

provedení do výbušného prostředí

JAK TO FUNGUJE?
Systém FIREPRO pracuje na bázi sledování chráněného prostoru citlivými kombinovanými optickými detektory, které zachycují
specifické parametry požáru.
V případě výskytu požáru vysílá detektor v jednotkách milisekund signál do ústředny, která neprodleně zahajuje hašení.
Hasivo ve formě vodní mlhy je v chráněném prostoru rovnoměrně rozptýleno za pomoci speciálních trysek navržených přesně pro
daný typ hašení.
Systém vytváří velmi efektivní způsob hašení požáru.

Schéma zauhlovacího mostu

Trysky jsou určeny do prašného prostředí a jsou vybaveny ochranou před usazováním nečistot.
Hašení vodní mlhou
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