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Plynové hasiace systémy



CO2
Požiarna ochrana úplným zaplavením

Oxid uhličitý CO2 bol prvý plyn, ktorý sa používal na hasenie požiarov, a pri dodržaní 
patričných bezpečnostných opatrení sa používa dodnes ako účinné a ekonomicky výhodné 
riešenie.

CO2 je jediné plynné hasivo, pri ktorom 
pravidlá pre projektovanie poskytujú 
konkrétne vodidlá pre ochranu pred 
rizikami, ktoré hrozia pri hĺbkových 
požiaroch.

Systémy s úplným zaplavením alebo 
pre lokálne aplikácie sa projektujú 
podľa požiadaviek stanovených v 
normách NFPA 12, BS 5306-4, VdS 
alebo ČSN ISO 6183 a pri projektovaní 
sa používa špeciálny softvér na 
výpočet hydraulického prúdenia.

Systém je schválený organizáciou VdS 
a jeho komponenty spĺňajú požiadavky 
normy EN12094 a Smernice pre 
tlakové zariadenia (Pressure Equipment 
Directive – PED).

// Rýchla a účinná požiarna 
ochrana pre objekty 
obsahujúce značné 
hodnoty a výrobné procesy

// Schválenie VdS

// Osvedčený a dôveryhodný 
systém

// Všestranný a ekonomicky 
výhodný

// Celosvetová podpora CO2 
(celosvetovo dostupné 
hasiace médium)



Vysokotlakové systémy HYGOOD 
s oxidom uhličitým sú účinné na ochranu 
pred rizikami najmä v neobývaných 
priestoroch. Vyriešia ochranu pre 
najrôznejšie prípady použitia, pretože 
každý systém je možné navrhnúť 
pre konkrétne potreby zákazníka – 
od tlakových nádob až po vypúšťacie 
dýzy.

Vysokotlakové systémy používajú 
samostatné tlakové nádoby, ktoré môžu 
byť vzájomne spojené potrubím, a vďaka 
tomu je zaistené ich rýchle súbežné 
vypustenie. Ventily nádob je možné 
ovládať automaticky alebo manuálne,  
a to buď lokálne, alebo na diaľku 
pomocou elektrických, pneumatických 
alebo mechanických aktivačných prvkov.

Z dôvodov zaistenia bezpečnosti musí 
byť všetok personál vyškolený s ohľadom 
na bezpečnostné a prevádzkové aspekty 
hasiacich systémov s CO2.

Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť 
a prediskutovať svoje požiadavky s naším 
tímom odborníkov.

Vysokotlakové systémy 
HYGOOD s CO2

Pri aktivácii sa vypúšťa 
odorizovaný plyn

Blokovací  
ventil Tlakový spínač vypúšťania

Konštrukcia potrubia umožňuje použiť ochranu 
pre jeden alebo viacero priestorov z jednej batérie 
nádob (pre viacpriestorové riešenia sú k dispozícii 
sekčné ventily)

Elektrické aktivačné prvky ventilov sú 
resetovateľné, je možné ich vzájomne nadraďovať 
a majú páčku pre manuálne vypustenie

Nádoby s CO2

K dispozícii je široká 
ponuka dýz



Preverené riešenia
plynových 

hasiacich systémov
s využitím

najmodernejších
technológií
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CO2
Plynové hasiace systémy

Účinnosť hasiacich systémov 
s oxidom uhličitým sa 
osvedčila pri mnohých 
neobsluhovaných aplikáciách:

// Komerčné a priemyselné fritézy
// Namáčacie nádrže
// Elektrické generátory
// Elektrické ovládací panely
// Námorné aplikácie (vrátane nákladových 

a motorových priestorov)
// Striekacie lakovacie komory
// Zariadenia na likvidáciu odpadov
// Plynové turbíny
// Uhoľné silá
// Sklady nebezpečných látok
// Kaliace nádrže
// Mokré procesy výroby polovodičov
// Zdvojené podlahy počítačových 

miestností
// Bezobslužné velíny
// Pokovovacie prevádzky
// Lakovacie linky
// Stroje pre spájkovanie vlnou
// Obrábacie prevádzky
// Transformátorovne
// Odlučovače prachu
// Tlačiarske lisy



www.tfppemea.com

Email: marcoms-emea@tyco-bspd.com
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Globálna sila. Lokálna skúsenosť.
K vašim službám.

Kontakty

Centrála společnosti a odštěpný závod JIHLAVA

KLIKA-BP, a.s., o.z. Jihlava
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava

tel.: +420 567 304 221
fax: +420 567 331 418
e-mail: klika@klika.cz

Odštěpný závod VYSOKÉ MÝTO

KLIKA-BP, a.s., o.z. Vysoké Mýto
Dráby 850
566 01 Vysoké Mýto

tel.: +420 465 422 639
fax: +420 465 422 636
e-mail: lenka.karelova@klika.cz
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