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AKTYWNA LINIA SAMOGASZ¥CA 
       

    na FE–36 (hexafluoropropan) – zamiennik halonu 1211 
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.1 PRZEZNACZENIE :  ALS s³u¿y do miejscowego zabezpieczania:

TYP :CA 1(2,4) x / 5 / wk    gdzie:

OPIS DZIA£ANIA :

.2 DANE TECHNICZNE:

1. serwerów, UPS-ów,

2. szaf sterowniczych,

3. archiwów,

4. skarbców, 

5. central telefonicznych,
6. rozdzielni elektrycznych,

7. kana³ów kablowych,

8. magazynów,

9. komór silnikowych itp..  

   CA – czysty œrodek gaœniczy typu FE-36  (Clean Agent),
             1,2,4 – 1,2 lub 4 kg FE-36,
       x – urz¹dzenie pod sta³ym ciœnieniem,  

                5 – d³ugoœæ przewodu polimerowego ( w metrach),
    wk – wy³¹cznik krañcowy.

ALS jest uk³adem samoobs³ugowym zupe³nie niezale¿nym od zewnêtrznych Ÿróde³ 

zasilania. Istot¹ dzia³ania ALS-u jest detektor ciep³a, który ma postaæ przewodu 

wykonanego ze specjalnego polimeru zapewniaj¹cego natychmiastow¹ reakcjê na 

zarzewie ognia. Przewód ten po³¹czony ze zbiornikiem wype³niony jest œrodkiem 

gaœniczym: hexafluoropropanem       ( FE-36 ), zamiennikiem halonu 1211. Wewn¹trz 

zabezpieczanego urz¹dzenia wykonujemy oplot przewodem polimerowym, który pêka w 

miejscu wyst¹pienia po¿aru i wyrzuca œrodek gaœniczy bezpoœrednio na zarzewie ognia. 

Œrodek gaœniczy wchodzi w reakcjê z rodnikami ognia gasz¹c go w zarodku. W momencie 

zadzia³ania systemu nastêpuje w³¹czenie sygnalizacji monitoruj¹cej za poœrednictwem 

wy³¹cznika krañcowego.

-minimalne stê¿enie gaœnicze – 6,9%,
0-zasada ustalania zapotrzebowania na œrodek gaœniczy w temp. 20 C – 0,5 

3kg/ 1m ,

-ciœnienie robocze w zbiorniku w temperaturze 20 °C – 1,2 Mpa,
0-temperatura pêkniêcia przewodu < 90 C;

-d³ugoœæ przewodu polimerowego:  do 15 mb;

-zakres temperatur stosowania: - 20 °C do + 60 °C;

czas dostarczania œrodka gaœniczego : <10 sek.
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.1 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU : 

.2 INSTRUKCJA MONTA¯U : 

.3 SPOSOBY SYGNALIZACJI PO¯ARU : 

PRZEGL¥DY OKRESOWE :

-pomiar ciœnienia w zbiorniku – manometr wbudowany w system (1,2 Mpa),

-próba szczelnoœci zaworu i po³¹czeñ przewodu- ciecz w sprayu do prób szczelnoœci,

-ciœnienie robocze w zbiorniku w temperaturze 20oC - 1,2 Mpa,

ciœnienie próbne zbiornika - 2,5 Mpa. 

-zbiornik z FE-36 mocujemy na zewn¹trz obudowy zabezpieczanego  urz¹dzenia,

-dokonujemy oplotu z przewodu polimerowego o okreœlonej d³ugoœci wewn¹trz  

               chronionego urz¹dzenia,

-do zbiornika z FE-36 wkrêcony jest zawór typ B 444 z wy³¹cznikiem krañcowym,

-do po³¹czeñ zawór - przewód u¿ywane s¹ ³¹czniki sto¿kowo skrêtne,

-dokonujemy otwarcia zaworu kulowego, co powoduje wype³nienie przewodu  

          polimerowego gazem.  

W momencie zaistnienia zarzewia ognia nastêpuje przepalenie przewodu 
polimerowego i uwolnienie œrodka gaœniczego. Powoduje to spadek ciœnienia i zadzia³anie 
wy³¹cznika  krañcowego, który za³¹cza system powiadamiania.

Jeden raz w roku nale¿y dokonaæ przegl¹du i konserwacji systemu, w zakresie:

- kontrola stanu przewodu polimerowego,
- zwa¿enie zbiornika z FE-36 i porównanie z wag¹ zapisan¹ na etykiecie – dopuszczalna     
odchy³ka : 5 dkg,
- kontrola instalacji monitorowania systemu sygnalizacji elektrycznej,

- po³¹czenie zbiornika z przewodem polimerowym – sprawdzenie szczelnoœci.

Jeden raz do roku nale¿y dokonaæ pomiaru ciœnienia w zbiorniku z FE-36 i sprawdziæ dzia³anie 
manometru poprzez wykrêcenie, dokonanie odczytu i ponowne wkrêcenie. 

Okres gwarancji wynosi 12 miesiêcy od chwili zainstalowania urz¹dzenia; 
Gwarancji nie podlegaj¹ urz¹dzenia które zosta³y uszkodzone przez u¿ytkownika 
mechanicznie.
U¿ytkownik nie mo¿e we w³asnym zakresie zmieniaæ miejsce usytuowania urz¹dzeñ, sposobu 
ich ustawienia lub dokonywaæ w nich jakichkolwiek zmian lub usprawnieñ.
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DANE DOTYCZ¥CE ŒRODKA GAŒNICZEGO

Zalety FE-36:

 

W³asnoœci ekologiczne œrodka gaœniczego FE-36 

FE-36 jest nowym œrodkiem gaœniczym maj¹cym zast¹piæ Halon 1211  w 
przenoœnym sprzêc ie  gaœn i czym oraz  s ta ³ych  urz¹dzen iach  
gaœniczych.Wydostaj¹cy siê ze zbiorników gaz FE-36  penetruje obszar po¿aru, 
który za pomoc¹ mechanizmów fizycznych i chemicznych absorbuje ciep³o  z  
p³omienia. FE-36 jest magazynowany w stalowych pojemnikach w postaci p³ynnej 
pod ciœnieniem 12 bar. Œrodek gaœniczy FE–36 posiada Atest Pañstwowego 
Zak³adu Higieny Nr PZH/HT-0671/2000. Wed³ug Opinii Biura Ochrony Ozonowej 
œrodek gaœniczy FE-36 nie nale¿y do grupy substancji kontrolowanych Protoko³em 
Montrealskim.

- gaz o wysokiej efektywnoœci, 
- nie powoduje uszkodzeñ sprzêtu elektrycznego, elektronicznego i 
mechanicznego,
- nie przewodzi pr¹du, 
- zmiennik Halonu 1211 o zerowej szkodliwoœci dla warstwy ozonowej,
- niska toksycznoœæ, 
- gaz bezbarwny  i bezzapachowy,
- nie pozostawia zanieczyszczeñ (brak osadów i zabrudzeñ po u¿yciu 
w czasie gaszenia).

Nazwa:   FE-36 Fire Extinguishing Agent  

Sk³ad chemiczny:  1,1,1,3,3,3 - hexafluoropropane – 100% 

Wzór chemiczny:  CF3 – CH2 –CF3 

Oznakowanie:  Nr CAS: 690-39-1,  Nr EEC: 425 -320-1 

Stosowanie:    wg normy  ISO 14520 -11 

Minimalne stê¿enie gaœnicze:  5,3% 
 

ALC NOAEL LOAEL 

> 19 % 10 % 15 % 
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