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Plynové hasiace systémy

Rýchla, čistá a bezpečná ochrana proti požiaru

Systémy s plynom FM-200® sú medzinárodne uznávané pre svoju schopnosť poskytovať 
spoľahlivé a účinné riešenia požiarnej ochrany majetkov vysoké hodnoty, výrobných 
prevádzok a procesov a osôb, ktoré v týchto chránených priestoroch pracujú.

Hasivo FM-200 je elektricky nevodivé 
a pracuje na princípe odvodu tepla 
z ohniska požiaru tak, aby horenie 
nemohlo ďalej pokračovať. Z hľadiska 
bezpečnosti použitia je hasivo FM-200 
úplne bezpečné – preto má schválenie 
FM a registráciu UL. Ide o ideálne 
riešenie pre miesta, kde je nanajvýš 
dôležité zachovať bezpečnosť osôb 
a kontinuitu procesov.

Rozhodnutie použiť hasivo FM-
200 môže byť založené na veľkom 
množstve dôležitých aspektov: ide 
o najrozšírenejšiu chemickú náhradu 
za Halon 1301 a ako hasivo tento 
plyn úspešne chráni desiatky tisíc 
technologických prevádzok na vysokej 
úrovni v 70 krajinách na celom svete.

Pri svojej projektovej koncentrácii 
plyn FM-200 nezníži hladinu kyslíka 
na úroveň, ktorá by bola nebezpečná 
pre osoby prítomné v danom priestore 
– a nie je preto nutné evakuovať.

Hasivo FM-200 je skladované 
v nádobách ako kvapalina stlačená 
pomocou dusíka, takže je veľmi 
nenáročné na použitú plochu.

Pri vypúšťaní plyn prúdi potrubnou 
sieťou do chráneného priestoru, kde 
požiar hasí na princípe odvodu tepla.

Dôležitým rysom je, že pri použití plynu 
FM-200 nehrozí citlivým elektronickým 
zariadeniam riziko tepelného šoku, 
že je elektricky nevodivý a nespôsobuje 
koróziu.

Navyše po použití nezanecháva mastné 
zrazeniny alebo usadeniny, ktoré by 
mohli poškodiť softvér, dátové súbory 
alebo komunikačné zariadenia, a preto 
čas aj náklady na upratanie po aktivácii 
sú minimálne.

Jeho použitie ako hasiva nie je 
zakázané Montrealským protokolom. 
Ide o skutočne čisté hasivo, ktoré 
patrí medzi zlúčeniny uvádzané na trh 
práve s cieľom umožniť opustenie 
plynov škodiacich ozónovej vrstve, 
ako napríklad Halon 1301.



//	Čisté	plynné	hasivo	bez	farby	
a zápachu

//	Vytvorené	s	cieľom	chrániť	objekty	
obsahujúce	značné	hodnoty	
a procesy,	bez	toho	aby	jeho	
použitie	spôsobilo	dodatočné	škody

//	Bezpečné	pre	použitie	v	obývaných	
priestoroch

//	Preverené	a	testované	na	tisíckach	
inštalácií	na	celom	svete

//	Zaručená	kvalita,	technická	
a servisná	podpora

Výhody
//	Počítačové	miestnosti	a	dátové	

centrá

//	Plošiny	na	voľnom	mori	
pre prieskum	a	ťažbu	ropy	a	plynu

//	Telekomunikačné	centrá

//	Výroba	energie

//	Lode

//	Múzeá	a	archívy

//	Ukladanie	dát

Použitie

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

Kompletný zoznam medzinárodných schválení 

Preverená a spoľahlivá technológia

Čisté a bezpečné riešenia



Preverené riešenia
plynových 

hasiacich systémov
s využitím

najmodernejších
technológií
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Overené v tisíckach
úspešných inštalácií

na celom svete

Hasiace systémy s hasivom FM-200 
prešli rozsiahlymi skúškami, ktoré 
preukázali ich bezpečné použitie 
pre obývané priestory. Pri ich 
projektovaní sa používa špičkový 
softvér, ktorý úplne presne vypočíta 
množstvo hasiva FM-200, ktoré bude 
potrebné pre konkrétny chránený 
priestor. Cieľová koncentrácia FM-
200 v danom priestore zodpovedá 
medzinárodným normám, ktoré vznikli 
na základe rozsiahlych a opakovaných 
požiarnych skúšok, aby projektovanie 
hasiacich systémov zodpovedalo 
potrebám požiarnej ochrany.

Ochrana vášho 
najcennejšieho majetku



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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