ΠΤΡΟΒΔΗ ΜΔ ΤΓΡΑΣΜΟ Δ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ
ΟΛΑ ΣΑ ΔΙΓΗ ΜΗΥΑΝΟΣΑΙΧΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΧΝ ΚΛΔΙΣΧΝ
ΥΧΡΧΝ
Ππξνζβεζηήξαο κε
παηεληαξηζκέλε
ηερλνινγία πςειήο
πηέζεσο.

Γηαηί ρξεηάδεηαη έλα ζύζηεκα θαηαζηνιήο ππξθαγηάο;

Οη απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα κείσζε
ηνπ ζνξύβνπ θαη ησλ εθπνκπώλ
θαπζαεξίσλ νδήγεζαλ ζε πην
θιεηζηνύο θαη κνλσκέλνπο ρώξνπο
θηλεηήξσλ, πςειόηεξεο πηέζεηο
θαπζίκσλ θαη αλαγθαζηηθά απμεκέλεο
ζεξκνθξαζίεο ζηνπο ρώξνπο ησλ
θηλεηήξσλ.
Ο θίλδπλνο ππξθαγηάο ζηνπο ρώξνπο
ησλ θηλεηήξσλ είλαη πξνθαλήο.
Μηα ππξθαγηά ζε εμέιημε ζην ρώξν ηνπ
θηλεηήξα ζπρλά εμειίζζεηαη ηόζν
ξαγδαία, πνπ θαζηζηά αδύλαηε ηελ
θαηαπνιέκεζή ηεο κε έλα θνηλό
ππξνζβεζηήξα.
Σε πξώην ζηάδην ε πξνζηαζία αθνξά ηελ κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ.
Μηα αθόκε ζεκαληηθή κέξηκλα αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ πιηθώλ, όπνπ ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηθξή έθηαζε δεκηώλ ζηνλ θηλεηήξα θαη ηα πιηθά θαη, σο εθ ηνύηνπ,
ρακειό θόζηνο επηζθεπώλ.

ΦΧΣΙΑ – κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε
Θεξκόηεηα

Ομπγόλν
Καύζηκν

Η θσηηά πάληα απνηειείηαη από απηά ηα 3 ζπζηαηηθά. Τε ζεξκόηεηα, ην νμπγόλν θαη ην θαύζηκν.
Η αθαίξεζε ηνπ ελόο από απηά πνιύ ζπρλά νδεγεί ζηελ θαηάζβεζή ηεο.
Τν παηεληαξηζκέλν ζύζηεκα ππξνζβέζεσο ηνπ Fogmaker κε πδξαηκό ζε πίεζε 100 bar επηηίζεηαη
ηαπηόρξνλα θαη ζηηο ηξείο γσλίεο απηνύ ηνπ ηξηγώλνπ ηεο θσηηάο. Ο πδξαηκόο θαηά ηελ εμάηκηζή
ηνπ από ηελ θαηάζηαζε πγξνπνίεζεο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ςύρεη ηα θαπλαέξηα θαη ηα ζεξκά
κέξε ηνπ ρώξνπ ηνπ θηλεηήξα, πξνθαιεί αζθπμία ζηε θσηηά ειαηηώλνληαο ηελ πεξηεθηηθόηεηα
νμπγόλνπ, εκπνδίδεη ηελ αλαδσπύξσζή ηεο πάλσ ζηα νξπθηέιαηα θαη πξνζζέηεη ιίγν αθξό
ππξνζβέζεσο ζην πγξό θαηάζβεζεο, πνπ θαιύπηεη όια απηά ηα εύθιεθηα πιηθά.
Απηό κεηώλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν αλαδσππξώζεσο.

FOGMAKER

Ππξνζβεζηήξαο κε πδξαηκό ζε όια ηα κεραλνζηάζηα θαη θιεηζηνύο
ρώξνπο

•
Παηεληαξηζκέλε θαηαζθεπή ππξνζβεζηήξα κε έκβνιν
•
Νεξό ππξόζβεζεο πνπ ςύρεη θαη πλίγεη ηε θσηηά
•
Αληηςπθηηθό λεξνύ ππξόζβεζεο (-35 βαζκνί Κειζίνπ)
•
Φηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ, ηαρύηαην ζηε θαηάζβεζε
•
Αβιαβέο γηα ηνλ άλζξσπν, ηνλ θηλεηήξα θαη ηνλ
εμνπιηζκό
•
Διάρηζηεο απαηηήζεηο θαζαξηζκνύ κεηά ηελ
θαηάζβεζε
•
Χακειό θόζηνο ζπληήξεζεο
•
Αλνδησκέλα δνρεία πςειήο πίεζεο κε
αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία αθόκε θαη γηα ηηο πην δπζκελείο
ζπλζήθεο.
•
Μεραληθή, ρεηξνθίλεηε θαη απηόκαηε ελεξγνπνίεζε.
•
Με ζήκαλζε CE θαη εγθεθξηκέλν από Bureau Veritas,
ηε Σνπεδηθή Οκνζπνλδία
Ππξνπξνζηαζίαο (SFDA) θαη ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Αγώλσλ Απηνθηλήηνπ (FIΑ).

Fogmaker Universal 3,3 – 13 ιίηξσλ

Τν ζύζηεκα Fogmaker Universal είλαη δηαζέζηκν κε κνλό
θαη δηπιό δηαζπλδεδεκέλν ππξνζβεζηήξα.
Αλάινγα κ ε ηελ έδξα ηνπ θάζε νρήκαηνο γίλεηαη από ηε
Fogmaker κειέηε θαη εθηίκεζε ησλ ζπλζεθώλ θαη ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ (π.ρ. ε δηαθνξά αλάκεζα ζε έλα ζύζηεκα
γηα ην Νηνπκπάη κε έλα γηα ηελ Ιξιαλδία είλαη κεγάιε.)
Οη ππξνζβεζηήξεο είλαη εηδηθά κειεηεκέλνη γηα νρήκαηα
ιόγσ ηεο παηεληαξηζκέλεο θαηαζθεπήο, πνπ επηηξέπεη
ζηνλ ππξνζβεζηήξα λα αδεηάζεη εληειώο, αλεμάξηεηα από
ηε γσλία ηνπνζέηεζεο ηνπ ππξνζβεζηήξα θαη ηε ζέζε ηνπ
νρήκαηνο ηε ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο.
Απηό είλαη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα γηαηί επηηξέπεη ηελ
ηνπνζέηεζε είηε νξηδόληηα είηε θάζεηα ζε ζηελά ζεκεία γηα
εμνηθνλόκεζε ρώξσλ, π.ρ. ζε ρώξνπο απνζθεπώλ,
θαλάιηα θηι.
Δπίζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο παξάγσλ αζθάιεηαο θαζώο
ζε πεξίπησζε αλαηξνπήο ηνπ νρήκαηνο ζα ιεηηνπξγήζεη
θαλνληθά, ελώ νη θιαζζηθνί ππξνζβεζηήξεο γηα λα
ιεηηνπξγήζνπλ πξέπεη λα είλαη ζε όξζηα ζέζε.

Δηδηθά ζρεδηαζκέλν αθξνθύζην ςεθαζκνύ

Τα αθξνθύζηα ςεθαζκνύ έρνπλ ελζσκαησκέλν νξεηράιθηλν
θίιηξν, ώζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο λα βνπιώζνπλ. Δίλαη
εμσηεξηθά πξνζηαηεπκέλα κε έλα εηδηθό θάιπκκα, πνπ έρεη
ζθνπό λα ηα πξνζηαηεύεη από κεηαβνιέο ζηελ εμσηεξηθή
πίεζε. Τν θάιπκκα απηό εθηνμεύεηαη όηαλ ν ππξνζβεζηήξαο
αξρίδεη λα αδεηάδεη, γηα λα αξρίζεη ν ςεθαζκόο.

Τα αθξνθύζηα ηνπνζεηνύληαη κε ζπλδέζκνπο ζην ζύζηεκα ζσιελώζεσλ, πνπ έρνπλ δηάκεηξν κόιηο 8
ρηιηνζηώλ, ελώ ηα ζπλήζε ζπζηήκαηα ρακειήο πηέζεσο απαηηνύλ κεγαιύηεξεο δηακέηξνπο ζσιελώζεσλ κε
πεξηζζόηεξα θαη δηαθόξσλ ηύπσλ αθξνθύζηα θαζώο απαηηνύλ έλα ρηύπεκα αθξηβείαο ζηε θσηηά γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθά.
Αθόκε, αλ θάλνπκε ηε ζύγθξηζε βάζεη βάξνπο, ην ζύζηεκα κε πδξαηκό είλαη 2-3 θνξέο πην απνηειεζκαηηθό
από έλα κε ζθόλε ή αέξην ππξνζβέζεσο.

Δμαηξεηηθή Φπθηηθή Απόδνζε, 500 βαζκνί Κειζίνπ ζε ιηγόηεξν από 3 δεπηεξόιεπηα.
Η Fogmaker έρεη αλαπηύμεη κηα κέζνδν πνπ επηηπγράλεη ηελ
θαηάζβεζε κε ηε βνήζεηα ηξηώλ βαζηθώλ κεραληζκώλ, νη νπνίνη
εμαξηώληαη από ην κέγεζνο ησλ ζηαγνληδίσλ πνπ ςεθάδνληαη.
Ο πδξαηκόο ζηελ πίεζε ησλ 100 bar θαη ηα εηδηθά αθξνθύζηα έρνπλ
σο απνηέιεζκα ηνλ ςεθαζκό λεξνύ ζε κηθξνζηαγνλίδηα κε κέζν
κέγεζνο 50 κm.Ο όγθνο κηαο ζηαγόλαο κε δηάκεηξν 1mm είλαη
αξθεηόο γηα λα παξάγεη 8.000 ηέηνηα κηθξνζηαγνλίδηα.
Έλα ιίηξν λεξνύ απνξξνθά 540.000 cal θαηά ηελ εμάηκηζή ηνπ
δεκηνπξγώληαο 1700 ιίηξα πδξαηκνύ θαη γη απηό θαζηζηά κνλαδηθή
ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο θαηάζβεζεο, θαηεβάδνληαο ηαρύηαηα ηε
ζεξκνθξαζία.
Η απνηειεζκαηηθή ςύμε ζπκβάιιεη ζηελ ηαρύηαηε ππξόζβεζε θαη
ειαηηώλεη ηνλ θίλδπλν αλαδσπύξσζεο, αιιά θαη ηηο δεκηέο από
ιηώζηκν πιαζηηθώλ , θαισδίσλ θηι. , νπόηε κεηώλεηαη ζην ειάρηζην
ην θόζηνο επηζθεπήο κεηά ηε θσηηά.
Οη βαζηθνί κεραληζκνί είλαη:
1.
Τα ζηαγνλίδηα έξρνληαη ζε επαθή κε ηε θσηηά θαη εμαηκίδνληαη
ςύρνληαο αζηξαπηαία ην ρώξν.
2.
Η εμάηκηζε απμάλεη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αέξα ζην ρώξν ζε
αηκό, απνηξέπνληαο ηελ παξνρή άιινπ νμπγόλνπ ζηε θσηηά,
πξνθαιώληαο ηεο αζθπμία.
3.
Ο ιίγνο αθξόο πνπ πεξηέρνπλ ηα ζηαγνλίδηα ζθεπάδεη ηα ιάδηα
θαη ινηπά εύθιεθηα θαη εκπνδίδεη ηελ αλαδσπύξσζε.
Σην δηάγξακκα θαίλεηαη ε ζεξκνθξαζία πνύ αλαπηύζζνπλ ηα
θαπλαέξηα ζε κηα δνθηκή πνπ έγηλε από ην Ιλζηηηνύην ηερληθώλ
εξεπλώλ SP ηεο Σνπεδίαο.

Τδξνπλεπκαηηθή αλίρλεπζε θαη ελεξγνπνίεζε

Βαιβίδα
Ππξνζβεζηήξαο

Detector cylinder - Γνρείν αλίρλεπζεο

Λόγσ ηεο πςειήο πίεζεο ηνπ Fogmaker δελ απαηηνύληαη κεγάιεο δηάκεηξνη γηα ηηο ζσιελώζεηο ησλ
ςεθαζηήξσλ θαη ε εγθαηάζηαζε γίλεηαη πνιύ επθνιόηεξα.
Η αλίρλεπζε θαη ε ελεξγνπνίεζε γίλεηαη πδξνπλεπκαηηθά.
Σε πεξίπησζε ππξθαγηάο ν αληρλεπηηθόο ζσιήλαο πνπ βξίζθεηαη ππό πίεζε εθξήγλπηαη. Η επαθόινπζε
πηώζε ζηελ πίεζε ελεξγνπνηεί ηε βαιβίδα ζηνλ ππξνζβεζηήξα γηα λα αξρίζεη ηελ θαηάζβεζε.
Έλαο πξεζζνζηαηηθόο δηαθόπηεο πνπ βξίζθεηαη ζην δνρείν αλίρλεπζεο ζα δώζεη ερεηηθό θαη
θσηεηλό ζπλαγεξκό.
Τν ζύζηεκα ιεηηνπξγεί ρσξίο παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.

Αζηηθό ιεσθνξείν
Οη δεκόζηεο ζπγθνηλσλίεο παίδνπλ ζεκαληηθόηαην ξόιν
ζηε δσή ησλ κεγάισλ πόιεσλ.
Καηά ην ζρεδηαζκό θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ
ζπγθνηλσληώλ δεκηνπξγνύληαη ζέκαηα πνπ δελ είραλ
αληηκεησπηζζεί ηδηαίηεξα ζην παξειζόλ, όπσο ε
αζθάιεηα ησλ επηβαηώλ.
Η αλάγθε ππξνζβεζηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ην αζηηθό
ιεσθνξείν έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Τν ζύζηεκα ηεο Fogmaker , πνπ είλαη εγέηεο ζηνλ θιάδν
ηεο γηα ηελ Δπξώπε, έρεη εγθαηαζηαζεί από όινπο ηνπο
θαηαζθεπαζηέο ιεσθνξείσλ.
Λόγσ ηεο κνλαδηθήο θαη παηεληαξηζκέλεο θαηαζθεπήο ηνπ, απηό ην ζύζηεκα ππξόζβεζεο κπνξεί λα
ηνπνζεηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ νρήκαηνο. Απηό είλαη πνιύ κεγάιν πιενλέθηεκα, εηδηθά ζην αζηηθό
ιεσθνξείν, ζην νπνίν κεηά βίαο κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί ρώξνο γηα εγθαηάζηαζε ππξνζβεζηήξσλ.
Τν ρακειό θόζηνο ζπληεξήζεσο θαη ε πςειή απνδνηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Fogmaker είλαη νη βαζηθνί ιόγνη ,
γηα ηνπο νπνίνπο ην ζύζηεκα απηό πξνηηκάηαη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηόινπο αζηηθώλ ιεσθνξείσλ.

Μεξηθέο θσηνγξαθίεο από ηε ππξθαγηά ζην
Darmstad ηεο Γεξκαλίαο ην Σεπηέκβξην ηνπ 2009.
Οη δεκηέο μεπέξαζαλ ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ.

Σνπξηζηηθό θαη Τπεξαζηηθό Λεσθνξείν

Τα ηνπξηζηηθά θαη ππεξαζηηθά ιεσθνξεία ζπλήζσο
έρνπλ πεξηζζόηεξεο απαηηήζεηο πξόζζεηνπ
εμνπιηζκνύ από ηα αζηηθά θαη θαηά θαλόλα αξθεηά
κεγαιύηεξε αμία.
Οη ηδηνθηήηεο κηθξνύ αξηζκνύ ηέηνησλ ιεσθνξείσλ
εμαξηώληαη από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ρξήζε θαη
δεκηώλνληαη από απώιεηεο ρξόλνπ κέζα ζηα
ζπλεξγεία. Γη απηό πξνηηκνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξνη λα επελδύζνπλ ζην ζύζηεκα Fogmaker.
Ο ειάρηζηνο ρξόλνο αθηλεζίαο κεηά από κηα πεξίπησζε θσηηάο , ε απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο
Fogmaker θαη ε εύθνιε ζπληήξεζή ηνπ είλαη νη βαζηθνί ιόγνη, γηα ηνπο νπνίνπο επηιέγνπλ απηό ην
ζύζηεκα.
Η Fogmaker έρεη δεκηνπξγήζεη έλα αμηόπηζην δίθηπν ζπλεξγαηώλ ηερληθήο ππνζηήξημεο, πνπ
θαιύπηεη όιε ηελ Δπξώπε, γηα λα δηαζθαιίζεη όηη όινη νη πειάηεο ηεο ζα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη
πνπ εγθαηέζηεζαλ απηό ην ζύζηεκα ππξόζβεζεο θαη ζα έρνπλ εύθνιε πξόζβαζε ζε ζπλεξγείν
ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο.

Dimokas Bros C.o.
92, Iera Odos ave.
GR-10447 Votanikos
Athens - HELLAS
Tel: +30 210 3460.288
Fax: +30 210 3412.465

