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Здравейте, приятели!  
 В това издание ще ви запознаем с някои по-нови 
и интересни продукти и технологии в областта на 
пожарогасенето и пожароизвестяването. 
  

 
Предимства на пожарогасенето с Fire Pro® 

 
       Аерозолното пожарогасене с Fire Pro® е отлична 
алтернатива на газовото. Аерозолните генератори са с 
много компактен размер, при тях няма съдове под 
налягане, сложни тръбни разводки, клапани и специални 
крепежи. Проектните изчисления са много опростени, а 
времето за монтаж е значително по-малко, което води до 
оптимизация на разходите за инсталация и труд. 
Аерозолните пожарогасители имат много по-добра обемна 
ефективност и многократно по-бързо изпълват обема с 
аерозол в сравнение с газовото гасене. Системите Fire 
Pro® не повишават налягането в помещението, не 
предизвикват термичен шок и конденз по апаратурата, не 
са токсични и нямат корозионно действие. Те са с нулева 
електропроводимост, не отнемат кислорода от 
помещението, напълно безвредни са за околната среда и 
хората, не повреждат имуществото, машините и 
електронните устройства. Системите Fire Pro®  са по-
евтини в сравнение с повечето газови системи и 
поддръжката им е много по-лесна, тъй като няма нужда от 
тестове на налягане или тегло, от откриване на течове и 
други. Аерозолните пожарогасители са с дълъг живот – 15 
години, като през това време не се нуждаят от 
презареждане или някакво специално обслужване. Всички 
тези предимства правят системите Fire Pro® много 
привлекателни за крайния потребител.  

       +  =  

Пожарогасителите на Firepro могат да бъдат 
задействани по няколко начина – чрез активатор-
ампула (на снимката горе), електрически сигнал, 

огнепроводен шнур или ръчно. 

 
 

 

 
 

 

 

  
Сертификати на FIRE PRO 

 

 
 

Приложения на Fire Pro®   
 

     Аерозолните пожарогасители могат да 
осигурят локална защита на местата, където е 
възможно да възникне пожар (например 
електрическите табла) и да предотвратят 
разпространението  му извън източника. 
    Системите Fire Pro®  са предпочитан избор 
за защита от пожар и намират приложение в 
електрически помещения и табла, контролни 
центрове, архивни помещения, плавателни 
съдове, автомобилни и автобусни моторни 
отделения, сървърни помещения, дейта-
центрове, складови помещения и др. 
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Активиращ модул FPC-1 

 
 Този нов модул може да се използва като 
активиращо устройство за два FirePro® 
пожарогасителя. Устройството съдържа температурен 
сензор, LED индикатори за състояние, аларма или 
технически проблем, както и вход за бутон за ръчна 
активация на пожарогасителите. По този начин може 
да се изгради една цялостна система за детекция и 
гасене на пожар, примерно в едно ел. табло. Ето и 
някои други по-важни функции и параметри на 
устройството: 

 Автоматично задействане при аларма от 
вградения температурен сензор при достигане  
на 80°C или нарастване на температурата със 
скорост повече от 8°C/мин (над 40°C); 

 Автономно захранване с 4 „АА“ батерии (работи 
до 3 г. с един комплект алкални батерии). 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

***XTRALIS*** 
 

Пожароизвестяване с VESDA 

 

           Аспираторните димни детектори (ASD) VESDA на 
австралийската фирма XTRALIS са изобретени през   
1979 г.  Днес фирмата e производител #1 в света на този 
тип детектори. VESDA осигурява най-ранната детекция  
на пожар чрез анализ на въздушни проби с помощта на 
мрежа от тръби с отвори за засмукване на въздуха в 
помещението. Високата ефективност на оптичния 
детектор VESDA се дължи на изключително високата му 
чувствителност – 0.005 obs/m. Диапазонът на детекция  
(от 0.005 до 20 obs/m) e най-широкият в индустрията и 
позволява менажирането няколко алармени нива за 
различни стадии от развитието на пожара (вижте 
диаграмата в дясно). Най-важното предимство на тези 
системи е, че осигуряват време, през което може бързо  
да се реагира и да се потуши пожарът в най-ранния му 
стадий. Това може да спаси бизнеса от огромни 
материални щети или човешки жертви, както и да   
осигури непрекъсваемост на работния процес. 
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Най-ранно известяване, широк диапазон на 
детекция и няколко алармени нива 

 
 

 



  
Умно стъкло 

 

 Учените от години разработват технологии за Smart glass 
(умно стъкло) което да променя прозрачността си при пускане на 
ток през него. Представете си вашите прозорци да стават по-тъмни 
през лятото или по-светли (до 99% прозрачност) през зимата. Този 
процес на потъмняване може и да се автоматизира и да работи или 
по график или спрямо интензитета на слънчевата светлина. Тези 
технологии ще помогнат за чувствителното редуциране на 
разходите за отопление и охлаждане за всеки дом или бизнес. Тук 
може да видите демонстрация: 

http://youtu.be/r-Ezb-me49M 

На долния линк може да видите подобна технология на SAMSUNG, 
приложена в екран на компютърно устройство: 
http://youtu.be/m5rlTrdF5Cs 

 

 

 

 

                                                                                    До скоро от АНДИ!!                             www.andi-bg.com 

Приложения на системите VESDA 

 
VESDA системите са предпочитания избор за  
инсталации на следните места: 

 където е важно да не се прекъсва работния   
процес – дейта центрове, летища, жп гари и др.; 

 в помещения с висок таван или на места,       
където димът е труден за детекция;  

 на места с труден достъп за поддръжка или  
усложнена производствена среда;  

 където е нужна дискретна детекция - музеи, 
художествени галерии, църкви и др.; 

 където евакуацията е трудна - болници,  
концертни и спортни зали и др. 

 
 

Вицове на месеца 
 

Някъде в Перник, полицай 

разпитва шофьор: 

- Сега искам да ми обясните 

как ударихте пешеходеца? 

Шофьорът: 

- Господин полицай! Изобщо 

не съм го удрял. Аз спрях за да 

му дам предимство и той 

припадна от изненада… 

*** 

Келнер към клиент в ресторант: 

 Ние се славим с нашите 

големи охлюви. 

- Знам. Миналия път един 

такъв ме обслужва. 

*** 

Здрасти Миме, отслабнала си, 

нова диета? 

- Да, моркови, картофи, 

цвекло... 

- Ама вариш или печеш? 

- Копах!  
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 ♦ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ С VESDA♦ 
 ♦ЛЮБОПИТНА ИНФОРМАЦИЯ♦ ХУМОР♦ 
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