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Použitie Halonu 1301 pre aplikácie, ktoré nepatria medzi úplne kritické, bolo zakázané kvôli 
negatívnym dopadom na ozónovú vrstvu. My sme vyvinuli plynné hasivo INERGEN, ktoré bude 
k životnému prostrediu šetrné od samého začiatku.

Životné prostredie
Hasivo INERGEN nie je syntetické 
– je vyrobené len z plynov, ktoré 
sa nachádzajú vo vzduchu, ktorý 
dýchame: dusíka, argónu a kysličníku 
uhličitého. Po jeho vypustení sa 
proste vrátia do atmosféry vo svojej 
prirodzenej podobe, a pretože plyn 
INERGEN nepredstavuje žiadnu hrozbu 
pre ozónovú vrstvu alebo zmeny klímy, 
nikdy sa nestane predmetom zákazov 
budúcej legislatívy.

Účinnosť a bezpečnosť

Hasivo INERGEN je šetrné k životnému 
prostrediu a bezpečné pre ľudí – účinne 
hasí požiare prakticky všetkých druhov 
horľavých materiálov a kvapalín.

Hasivo INERGEN pracuje na princípe 
zníženia pomeru kyslíka v chránenom 
priestore tak, že sa jeho hladina zníži 
na úroveň, pri ktorej už nemôže horenie 
pokračovať, a súčasne zaisťuje, 
že koncentrácia kyslíka v miestnosti 
pritom zostane bezpečná pre ľudí.

// Vynikajúce parametre 
bezpečnosti

// Šetrnosť k životnému 
prostrediu

// Vzdialené uloženie 
tlakových nádob

// Ochrana pred rôznymi 
druhmi rizík

// Cenovo priaznivé hasivo
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Komplexné projekčné služby

FIRENET je projekčný softvérový balík 
pre operačný systém Windows určený 
pre školených inžinierov ako nástroj na 
presnú kalkuláciu parametrov systému.

Softvér vypočíta optimálne 
dimenzovanie potrubia a taktiež 
požiadavky daného systému 
na zaistenie pretlaku.

Navrhnuté podľa schválených noriem

Systémy sa projektujú v súlade 
s normami EN 15004, ISO 14520 
alebo NFPA 2001 s využitím softvéru 
HYGOOD i-Flow pre projektovú 
kalkuláciu.

Plyn INERGEN sa skladuje v nádobách 
s objemom 80 litrov a 140 litrov 
pod tlakom 200/300 bar, ktoré sú 
vyrobené podľa požiadaviek Smernice 
pre prepraviteľné tlakové zariadenia 
(Transportable Pressure Equipment 
Directive – TPED).

Schválenia a registrácie

// Telekomunikačné 
pracovisko

// Dátové centrá
// Múzeá a archívy
// Prevádzky pre 

spracovanie ropy a plynu
// Inštalácie pre výrobu 

energie
// Civilné a vojenské 

námorníctvo
// Masová doprava

Aplikácie

VdS
ULC
USCG



INERGEN je zmes dusíka, argónu a CO2. 
Bolo zistené, že CO2 v INERGENe 
poskytuje špecifickú bezpečnostnú 
výhodu oproti iným inertným plynom. 
Britská organizácia Halon Alternatives 
Group vykonala špeciálne posúdenie 
kritérií pre bezpečné použitie 
čistých hasív a vďaka obsahu CO2 
vyhodnotila INERGEN medzi ostatnými 
inertnými plynmi ako lepší z pohľadu 
časov potrebných na evakuáciu z 
chránených priestorov. INERGEN 
je teda nielen bezpečný pre životné 
prostredie, ale prináša aj túto špeciálnu 
bezpečnostnú výhodu pre ľudí.

Bezpečnosť predovšetkým

Jedna z najpozoruhodnejších vlastností 
hasiva INERGEN je tá, že je pre ľudí 
bezpečné. Plyn INERGEN je úplne 
netoxický a nevytvára pri svojom 
rozklade žiadne produkty spôsobujúce 
koróziu. Okrem toho pri vypustení 
nevytvára hmlu, takže únikové cesty 
zostanú viditeľné. 

Pri použití plynu INERGEN sa hladina 
kyslíka zníži na takú úroveň, aby prišlo 
k uhaseniu požiaru, ale pritom zostane 
bohato dostačujúca na dýchanie. 
V skutočnosti mozog tých, ktorí 
by vdychovali INERGEN v hasiacej 
koncentrácii, bude zásobený rovnakým 
množstvom kyslíka, ako by to bolo 
v bežnom ovzduší, čo je potrebné zvlášť 
v prípadoch, kedy okamžitá evakuácia 
nemusí byť možná.

Lepšie pre ľudí

Technológia i-Flow bola vytvorená 
s cieľom eliminovať ráz tlakovej špičky 
pri vypúšťaní plynu a zaistiť pre potrubný 
systém, aby pracoval s nižšími tlakmi. 
Jej súčasťou sú špeciálne navrhnuté 
ventily, ktoré vyrovnávajú prúdenie plynu 
za účelom spomalenia jeho vypúšťania 
do chráneného priestoru, zníženia 
pretlakového efektu a tým a nárokov 
na zaistenie tesnosti priestoru a jeho 
ventilačného systému.

Nižšie uvedený graf uvádza krivky priebehu 
vypúšťania pre systém so štandardným 
vypúšťaním a s vypúšťaním s technológiou 
i-Flow. Štandardný systém v určitom 
okamihu vykazuje výraznú „špičku“, 
ktorá je obvyklá pri bežných hasiacich 
systémoch s inertnými plynmi. Tieto 
systémy síce spĺňajú požiadavky noriem 
EN 15004, ISO 14520 a NFPA 2001, 
avšak naši inžinieri zistili, že rovnomernejšie 
vypúšťanie plynu by mohlo priniesť 
skutočné výhody, a to ako pre inštalačné 
firmy, tak pre používateľov, ako zobrazuje 
druhá krivka v grafe.

Čo je technológia i-Flow

Bezpečnosť potrubia

Ventil i-Flow je skonštruovaný tak, že 
v prípade zablokovania potrubia sa zavrie 
a zabráni tak nebezpečnému nárastu tlaku 
– čo je významný bezpečnostný prínos.

Vysvetlenie technológie i-Flow

Krivka A popisuje priebeh vypúšťania 
štandardného hasiaceho systému 
s inertným plynom a je na nej zrejmá 
výrazná špička prietoku a tým aj tlaku, 
čo vyžaduje dimenzovanie potrubia na 
väčšie priemery a náročnejšie vyhotovenie 
a súčasne vyššie nároky na tesnosť 
priestoru a jeho ventilačný systém.

Porovnajte túto krivku s krivkou B, ktorá 
ukazuje, že špička prietoku a tlaku bola 
odstránená a bol dosiahnutý vyrovnanejší 
prietok plynu v priebehu celej účinnej 
doby vypúšťania hasiaceho plynu. Tak sa 
prejavuje technológia i-Flow, ktorá prináša 
špičkové riešenie pre hasenie požiarov.

Maticový systém – inovácia

Vlastnosti maticového systému i-Flow 
Matrix umožňujú minimalizovať dobu 
potrebnú na inštaláciu systému. 
Pri systémoch s ôsmimi alebo menej 
nádobami sa to dosahuje pomocou 
patentovaného horizontálneho spätného 
ventilu, ktorý uľahčuje prepojenie nádob 
bez toho, aby bolo nutné ich pripojovať 
k potrubnému rozvodu každú zvlášť.

Systém i-Flow Matrix navyše používa 
špeciálne konštruované držiaky, ktoré 
oproti tradičným stojanovým systémom 
umožňujú vykonávať inštalácie oveľa 
flexibilnejšie a rýchlejšie vyberať nádoby 
z batérie počas údržby.

Krivka A

Doba vypúšťania
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Krivka B



Preverené riešenia
plynových

hasiacich systémov
s využitím

najmodernejších
technológií
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www.tfppemea.com

Email: marcoms-emea@tyco-bspd.com

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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