AUTOMATINĖ GAISRO GESINIMO AMPULĖ
SUDEDAMOSIOS DALYS


Ypatingos formos ir dizaino stiklinė ampulė



BONPET gesinimo skystis (600 ml)



Plastikiniai tarpikliai



Metalinės atramos (nudažytos arba chromuotos)



Laikiklis

Papildomas pasirinkimas:


Geresniam ampulės stabilizavimui, tose vietose, kur
atsiranda virpesiai, siūloma specialiai pritaikyta
apsauga, sumažinanti vibracijas

VEIKIMAS
Kai patalpoje kyla gaisras ir padidėja temperatūra, ampulėje esantis cheminis
tirpalas skyla, generuodamas dujas. Kai dujų, sugeneruotų ampulėje, slėgis
pasiekia tam tikrą vertę ir stiklinė ampulė negali atlaikyti didesnio slėgio, ji
savaime sprogsta. Cheminis tirpalas, esantis ampulėje, išpurškiamas ant
degančių objektų, esančių netoli sprogstančios ampulės, paviršių. Jei ampulė
tvirtinama 2 m aukštyje, tai cheminis tirpalas paprastai išpurškiamas 2 m, jei nėra galinčių trukdyti
kliūčių ar vėjo.
Cheminis tirpalas ir sugeneruotos dujos, išpurkšti virš degančio objekto paviršiaus, nutraukia
šilumos ir deguonies, esančio ore, patekimą prie degančio objekto. Tokiu būdu gaisras greitai
užgesinamas.
BONPET skystis gesina visus A, B, C ar F klasės gaisrus.
Gesinant skystis nepažeidžia elektroninių ir elektros tiekimo sistemų, nelaidus elektros srovei.
Jei gaisras kyla patalpos viduje, Jūs galite išimti BONPET ampulę iš laikiklio ir
mesti į sieną, koloną ar kitą objektą, esantį virš arba netoli gaisro vietos, taip,
kad cheminis tirpalas pasklistų virš degančio objekto. Gaisras greitai užges.

Taip pat Jūs galite sudaužyti ampulę, cheminį tirpalą supilti į kibirą, atskiesti
vandeniu ir gesinti gaisrą tokiu būdu pagamintu tirpalu. Tinkamam tirpalui gauti
naudojamas 8 litrų talpos kibiras vienai BONPET ampulei. Minėtas būdas taip
pat yra efektyvus gesinant gaisrą.

BONPET AMPULĖS TVIRTINIMAS
BONPET ampulė turi būti tvirtinama horizontaliai prie sienos ar lubų. Negalima tvirtinti vertikaliai
ar kampu.
Jei ketinate BONPET ampulę tvirtinti prie faneros ar kitokios medžiagos, prie kurios patikimai
pritvirtinti laikiklį neįmanoma, patikimam laikiklio tvirtinimui naudokite lentą ar panašų daiktą.

BONPET AMPULĖS NAUDOJIMAS

BONPET ampulė puikiai veikia gesinant elektros gaisrus. Rekomenduojama montuoti BONPET
ampules tose vietose, kur yra elektros įrenginiai, kompiuterių centrai, transformatoriai, elektros
skirstymo sistemos (iki 60 000 V).

BONPET AMPULĖS SPALVŲ PASIRINKIMAS
BONPET ampulės pritaikomos prie bet kokio namų, ofiso, paslaugų teikimo, pramonės patalpų
interjero. Galima pasirinkti vientisos spalvos arba spalvotą su chromu: raudoną, raudoną su chromu,
baltą, baltą su chromu, mėlyną su chromu.

