Omezení

Eco–Friend

Flamauto je určen k hašení požárů třídy A a B a je
vhodný k hašení elektrických zařízení. Není schopen
hasit požáry jiných tříd.

Obecně je jednotka Flamauto určena pro efektivní
hašení požárů ve vnitřních prostorách v rozsahu 12
m3. Pokud jsou však v prostředí hořlavé materiály,
nainstalujte produkt Flamauto hustěji.

Pokud je ampule Flamauto rozbitá nebo poškozená,
neaktivuje se automaticky.
Pokud není systém Flamauto správně nainstalován,
jeho efektivita při hašení požáru může být významně
snížena.
I když máme doloženou efektivitu systému Flamauto
až 15 let po instalaci, doporučujeme produkt vyměnit
za 10 let. Tato doba představuje záruku výrobce.

Uživatelská příručka

®

Flamauto j e automatický hasicí př ístroj specificky
vyvinutý j ako součást protipožární ho systému pro
uhlovodí ky a olej e do transformátorů.

Pokud je jednotka Flamauto nainstalována ve výšce 2
metry, po aktivaci se tekutina za normálních okolností
rozptýlí 2,2 m.
Flamauto je ekologický, netoxický produkt šetrný k
životnímu prostředí. Po použití nebo skončení
životnosti není nutné přípravek zlikvidovat jako
nebezpečný odpad.
Výrobce:

Za ideálních podmínek dosáhne Flamauto maximální
efektivitu, určité podmínky však můžou jeho
funkčnost omezovat.

Pokud používáte systém Flamauto jako hasicí ruční
granát, neházejte přímo na hořící olej nebo jiné tekuté
hořící materiály, mohlo by dojít k rozšíření hořícího
materiálu!
Pokud se vám tekutina dostane do očí, vypláchněte
vodou. Produkt není nebezpečný pro normální kůži.
Pokud se ampule z jakéhokoli důvodu rozbije,
odstraňte tekutinu a rozbité sklo pomocí čisticího
hadříku
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Varování

Výzkum, vývoj a výroba výjimečných
protipožárních systémů

Produkt a jeho funkce

Instalace a použití

Instalace a použití

Automatický hasicí přístroj Flamauto je určen k
použití jako součást protipožárních systémů pro
profesionální elektrická zařízení.

Flamauto je primárně určen k instalaci na místech s
vysokým rizikem požáru, kde se využije jeho
automatická funkce. Je jej však možné použít také
jako hasicí ruční granát a hodit jej do ohně.

Pokud jej používáte jako hasicí ruční granát:

Když je tekutina Flamauto správně uzavřená, zůstává
efektivní po dobu více než 15 let, bez nutnosti
jakékoli údržby. Vyžaduje pouze vizuální kontrolu.
Tekutina Flamauto a její plyn, který vznikne při
použití, jsou neškodné. Flamauto je skutečně
ekologický přípravek. Není toxický a nevyžaduje
žádnou zvláštní manipulaci a recyklování.

2.Připojte držák horizontálně ke zdi nebo stropu nebo
na jiný instalační povrch.
3.Vložte ampuli zpět do držáku a zkontrolujte, že je
správně připojená.
Pokud se rozhodnete nainstalovat systém sami,
je nutné při výběru místa instalace a počtu
instalovaných jednotek dodržovat následující
doporučení.

0,75 m

0,75 m

1,60 m

Životnost

1. Vytáhněte skleněnou ampuli z držáku.

1. Nad oblastmi s vysokým rizikem požáru.
2. V oblastech, kde bude teplota v případě
požáru nejvyšší.
3. Ideálně 80 cm, maximálně však 2,5 m nad
chráněným zařízením.
4. Pokud se v prostoru nachází olej nebo jiné
hořlavé materiály, nainstalujte systém
Flamauto nahusto.

155°

155°

0,55 m

Aktivace produktu Flamauto je prakticky nemožná za
jakéhokoli počasí nebo v jakémkoli klimatu, i v
teplotách pod -20 °C nebo nad +70 °C.

Pokud se rozhodnete nainstalovat systém
sami, postupujte následovně:

0,55 m

Flamauto se aktivuje automaticky, pokud teplota
poklesne pod 84 °C a uhasí požár v jeho úvodní fázi.
Tímto způsobem Flamauto chrání cenný majetek a
položky před významným poškozením.

Neházejte přímo na hořící olej nebo jiné tekuté
hořící materiály, mohlo by dojít k rozšíření hořícího
materiálu!

1,60 m

Aktivace

Pokud bude nainstalován na pevném místě s vysokým
rizikem požáru v blízkosti elektrického zařízení,
nejlepší je instalaci přenechat vyškoleným
pracovníkům (výběr místa, fixace a kontrola).

2,2 m

Lze jej použít k hašení požárů tříd A, B, C a F a je
vhodný k hašení elektrických zařízení.

1. Vytáhněte jej z držáku.
2.Hoďte jej proti zdi nebo čemukoli, co by
pomohlo rozptýlení tekutiny přes hořící oblast.
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Rozptýlení tekutiny, pokud je Flamauto
nainstalován na zdi
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Rozptýlení tekutiny, pokud je
Flamauto nainstalován na
stropě

