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HYGOOD SAPPHIRE s hasiacou kvapalinou 3M™ Novec™ 1230 je hasiaci systém s čistým 
hasivom, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, ako špičkové riešenie pre ochranu ľudí 
a majetkov vysokej hodnoty.

Systém HYGOOD SAPPHIRE 
predstavuje preverené a spoľahlivé 
riešenie s rýchlou reakciou na požiar, 
ktoré používa čisté hasivo a je 
bezpečné pre použitie v obývaných 
priestoroch. Systém je šetrný 
k životnému prostrediu – má nulový 
potenciál poškodzovania ozónovej 
vrstvy (ozone depletion potential 
– ODP) a zanedbateľný potenciál 
globálneho otepľovania (global 
warming potential – GWP).

Systémy HYGOOD SAPPHIRE 
sú špeciálne navrhnuté a vyvinuté 
na základe nezávisle dozorovaných 
požiarnych skúšok. Americká agentúra 
pre ochranu životného prostredia EPA 
ich zaregistrovala ako „akceptovateľné 
bez obmedzenia“ podľa Zásad pre 
používanie významných nových 
alternatív SNAP (Significant New 
Alternatives Policy).

Každá jednotlivá inštalácia systému 
HYGOOD SAPPHIRE má ekologickú 
záruku na 20 rokov. Ak budete mať 
záujem o ďalšie podrobné informácie, 
obráťte sa na autorizovaného 
distribútora KLIKA-BP, a.s.



Praktický každý aspekt moderného 
života má priame alebo nepriame 
dopady na životné prostredie. V súlade 
s tým, ako rastú vedomie zodpovednosti 
uplatňovať ekologicky šetrné prístupy 
a tlaky na konkrétne opatrenia, systémy 
HYGOOD SAPPHIRE pomáhajú znižovať 
dopady na životné prostredie. Hasiaca 
kvapalina Novec 1230 má nulový 
potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy 
a jej potenciál globálneho otepľovania 
je len na úrovni jedna. Doba rozkladu 
v atmosfére je tri až päť dní, vďaka 
čomu je systém HYGOOD SAPPHIRE 
ideálne riešenie bez kompromisov 
voči životnému prostrediu.

Chránime náš svet

Systémy HYGOOD SAPPHIRE 
sú ideálne na použitie v obývaných 
priestoroch. Nezávislé štúdie ich toxicity 
overili, že toto hasivo má veľmi nízke 
úrovne akútnej aj chronickej toxicity 
pri koncentráciách v rozmedzí od 
bežného použitia až po hladinu NOAEL 
(hladina koncentrácie, do ktorej nie sú 
pozorované žiadne nepriaznivé účinky).

Bezpečnosť predovšetkým

Systémy HYGOOD SAPPHIRE 
pracujú veľmi rýchlo a sú navrhnuté 
tak, aby urýchlene pohlcovali teplo 
až do bodu, kedy sa zastaví horenie. 
Len čo sú systémy HYGOOD SAPPHIRE 
aktivované, dodajú do chráneného 
priestoru hasivo do 10 sekúnd a zastavia 
horenie skôr, než sa oheň bude vôbec 
môcť rozšíriť. Veľmi dôležitým aspektom 
rýchleho uhasenia požiaru je skutočnosť, 
že vzniknú menšie škody, ktorých 
náprava si vyžiada nižšie náklady 
na renováciu a kratšiu dobu odstávky.

Rýchly zásah

Systémy HYGOOD SAPPHIRE sú 
kompaktné a pracujú s prevádzkovými 
tlakmi 25 a 42 bar. Skúšky overili, že pri 
týchto tlakoch je zaistený homogénny 
rozvod hasiva, ktorý spĺňa medzinárodné 
normy a požiadavky celosvetovo 
uznávaných schvaľovacích organizácií.

Kompaktná nízkotlaková technológia

Plnenie a doplňovanie systémov 
HYGOOD SAPPHIRE je jednoduché, 
pretože toto hasivo má vysoký bod varu 
49°C, takže ho je možné prepravovať 
v ľahkých bareloch a nie je nutné 
používať tlakové nádoby. Nádoby 
s nestlačeným hasivom HYGOOD 
SAPPHIRE je možné prepravovať 
letecky alebo inými bežnými dopravnými 
prostriedkami.

Doplňovanie hasiva

Vlastnosti Novec 1230 HFC 125 HFC 23 HFC-227ea
Potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP) 0 0 0 0

Potenciál globálneho otepľovania (GWP) 1 3.500 14.800 3.220

Životnosť plynov v atmosfére (roky) 0,014 29 270 24,2

SNAP* Áno Áno Áno Áno

Porovnanie hasív

* SNAP – Zásady pre používanie významných nových alternatív (Significant New Alternatives Policy) americkej agentúry pre ochranu životného prostredia US EPA. 

Zdrojom údajov o ekologických vlastnostiach sú 4. hodnotiaca správa IPCC 2007 a tabuľka agentúry EPA o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu.



Preverené riešenia
plynových 

hasiacich systémov
s využitím

najmodernejších
technológií
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SAPPHIRE

// LPCB   
// VdS  
// UL
// FM   
// VNIIPO 
// GOST 
// CNPP

 

Schválenia

  Plynové hasiace systémy
s hasiacou kvapalinou 3M™ Novec™ 1230

// Rýchly zásah
// Jednoduché doplňovanie 

hasiva
// Malé nároky na úložnú 

plochu
// Ekologicky šetrné
// Bezpečné pre ľudí
// Medzinárodné schválenia



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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KLIKA-BP Slovakia, s.r.o.

Tomášikova 30
821 01 Bratislava
Slovensko

tel.: +421 258 104 000
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Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 50962/B


