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TÄIELIK TULEKAHJU AVASTAMIS- JA KUSTUTUSSÜSTEEM, 

MIS ON VÄLJATÜÜTATUD LENNUJAAMAAUTODE JAOKS 

 

Saadaval 7- ja 12-liitriste balloonidega 

 Automaaselt avastab ja kustutab eletrilisi ja mehhaanilisi tulekahjusid 

 Paigaldatakse otse MOOTORIRUUMI sisse, sinna, kus võib tekkida tulekahju 

 Kaitseb reisijaid ja hinnakist varustust 

 Kerge ja paindlik installeerimine 

 Kiire ja efektiivne kustutus 

 Kõrgelt töökindel 

 Kõrgelt ökonoomne 

 



VÄLJATÖÖTATUD KOGU LENNUJAAMATEHNIKA JAOKS 

 

 

 

KIIRE  JA  EFEKTIIVNE 

Rotarex FireDETEC süsteemid kasutavad patenditud liinsensorvoolikut, mis 

kindlalt avastab tekkiva tulekahju ja aktiveerib tulekustutusaine vabastamise, 

kasutades pneumaatilist tehnoloogiat. See on paindlikum, võtab vähem ruumi 

ja maksab vähem kui alternatiivsed mehhaanilised või elektroonilised 

süsteemid. 

 

1. Kiire ja kerge paigaldamine otse masinaruumide sees: 



Paindlik sensorvoolik ja väljalaskmissüsteem on kergelt paigaldatavad otse 

mootori kohal ja ümber – sinna, kus võib tekkida tulekahju. Ballooni võib 

paigaldada kustahes väljaspool kaitstavat tsooni. 

 

Kui on valveolekus, sensorvoolik on 16 bar lämmastiku surve all. 

Survestamise dünaamika teeb vooliku reaktiivsemaks ja tundlikumaks 

kuumusele. 

 

2. Varajane tulekahju avastamine: 

Kui tekib tulekahju, tulekahjukuumus põhjustab sensorvooliku lõhkemise 

kõige kuumemas kohas (ca’ 110º). 

 

3. Kohene tulekustutus: 

Järsk surve langus voolikus aktiveerib spetsiaalse diferentsiaalsurveklappi 

ja koheselt täidab kogu masinaruumi FireDETEC TS55 kustutusainega. 

Tulekahju kiiresti kustub mõne sekundi pärast peale selle algust... 

minimiseerides kahju ja rikkeaega. 

 

KRIITILISED TSOONID, MIDA TULEB KAITSTA: MOOTOR, 

HÜDRAULILISED MOOTORID 

Padenditud balloon kahe kambriga 

 Robustsem, et vastu pidada vibratsioonidele 

 Võib paigaldada nii vertikaalselt, kui ka horisontaalselt 

 Suurepärane ohutus ja kaitse lekete vastu 

- Ohutum opereerimine: sisemine kõrgsurvekamber on kaitstud väliskambri sees 

- Aktiveerumisel, gaas surve abil vabastub väliskambrisse ja surub kolbi vastu 

- Kolb surub kustutusvedeliku väljalaske vooliku kaudu välja 

- Sisseehitatud surveregulaator tagab pideva andmise taassüttimise vältimiseks 



  

 Discharge outlet – väljalaske 

 Pressure switch – survelüliti  

 Pressure regulaator – surveregulaator 

 Sensor tube Connection – sensorvooliku ühendus 

 Outer chamber filled with liquid - vedelikuga täidetud väliskamber 

 Core chamber filled with pressurized gas (200 bar) – gaasiga (survega 200 bar) 

täidetud sisekamber. 

Käsiaktivaator võib olla paigaldatud kabiinis 

 

 



TÄISKOMPLEKTNE TULEKAHJU AVASTUS- JA KUSTUTUSSÜSTEEM, 

VÄLJATÖÖTATUD ELEKTRILISTE VARJATUD RUUMIDE JAOKS_____ 

 

 Põlemine elektrilühistest, ülekoormusest, ülekuumenemisest 

 Elektrivooluringi kahjustus 

 Tööseisak 

 Ekstensiivne puhastus sprinklersüsteemi akktiveerumise järel. 

 



VÄLJATÖÖTATUD KÕIKIDE VARJATUD ELEKTRIRUUMIDE JAOKS 

 

 

FIREDETEC ERINEVUS 

ROTAREX FireDETEC süsteemides kasutatakse patenditud pideva liinisensorvooliku, mis 

kindlalt avastab ja vabastab tulekustutusaine, kasutades pneumaatilist tehnoloogiat. See 

on paindlikuim, võtab vähem ruumi ja on efektiivsem, kui alternatiivsed mehhaanilised ja 

elektroonilised süsteemid. 

   

1. Kiire ja kerge installeerimine otse elektrikappides: 

Paindlik sensorvoolik on kergelt paigaldatav elektrikappides otse elektrikaablite ja 

vooluringi kohal, kus tulekahju võib alguse saada. 

Kui on valveolekus, sensorvoolik on 16 bar lämmastiku surve all. Survestamise 

dünaamika teeb vooliku reaktiivsemaks ja tundlikumaks kuumusele. 

 

2. Varajane tulekahju avastamine: 

Kui tekib tulekahju, tulekahjukuumus põhjustab sensorvooliku lõhkemise kõige 

kuumemas kohas (ca’ 110º). 

 



3. Kohene tulekustutus: 

Järsk surve langus voolikus aktiveerib spetsiaalse diferentsiaalsurveklappi ja koheselt 

täidab kogu masinaruumi FireDETEC TS55 kustutusainega. Tulekahju kiiresti kustub 

mõne sekundi pärast peale selle algust... minimiseerides kahju ja rikkeaega. 

 

 



 

PAIGALDATUD MASINATELE ÜLE MAAILMA: 

 



 

PAIGALDATUD ELEKTRIPAIGALDISTESSE ÜLE MAAILMA: 

 

 

 

 

 

 

 



TEISED  PAKUTAVAD  SÜSTEEMID 

CNC MASINAD                               AURUKAPID 

 

SUURKÖÖGID                               MASINAMOOTORID 

 

 

 

   


