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FONTOS! KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL! 

Ez a felhasználói kézikönyv fontos információkat tartalmaz a 

BlazeCut T sorozatú tűzoltó rendszerről,  

annak használatáról, működéséről, telepítéséről és karbantartásáról. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



STANDARD KISKERESKEDELMI CSOMAG TARTALMA 

• BlazeCut T sorozatú tűzoltó rendszer nyomásmérővel 

• HFC-227ea tiszta oltóanyag 

• Magas hőmérsékletű kábelkötegelők a telepítéshez (ACT528 alkatrész) 

• ALA008 általános figyelmeztető címke 

• Használati útmutató 

• Tájékoztató az anyagról 

• BlazeCut matrica 

 
 

MEGENGEDETT FELHASZNÁLÁSI MÓDOK 

Az oltóanyag a következő tűzosztályok esetén használható: 

   

  A osztály - gyúlékony szilárd anyagok 

  (lángképzők) 

 

 

 

  C osztály - gyúlékony gáz halmazállapotú 

  anyagok 

   

  B osztály - éghető folyadékok 

 

 

 

  A rendszer alkalmas feszültség alatti 

  elektromos berendezések oltására. 

 

 

ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 

Az oltóanyaggal való közvetlen érintkezés esetén az alábbiak szerint járjon el. 

Általános információk 

Bármilyen kétség esetén, vagy ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. 

Belélegzést követően 

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, amely könnyű légzést biztosít. Ha a személy nem lélegzik, 

vagy ha a légzése szabálytalan vagy légzésleállás következik be, mesterséges lélegeztetést vagy oxigént kell biztosítani képzett személy által. Lazítsa 

meg a szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet vagy derékpántot. Ne adjon be adrenalint vagy származékait. Azonnal forduljon orvoshoz. 

Szemmel való érintkezés esetén 

Óvatosan öblítse/mossa ki vízzel néhány percig. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencséket, ha be vannak helyezve. Folytassa az öblítést. Forduljon 

orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés esetén 

Öblítse le/mossa le az érintett területet nagy mennyiségű vízzel. Ne használjon forró vizet. Távolítsa el az oltóanyaggal érintett szennyezett ruházatot. 

Ha fagyást tapasztal, forduljon orvoshoz. 

Lenyelés 

A gázok lenyelése nem tartozik a potenciális expozíciós módok közé. 

FONTOS! Tűz esetén, aktiválás után mindig szellőztesse ki a területet! 

 

TANUSÍTVÁNY 

A BlazeCut T sorozatú rendszer biztonságát és teljesítményét több független szervezet is megerősítette. Az aktuális tanúsítványokat a 

www.firesystem.ple.hu weboldalról tudja letölteni. 

 

JÓTÁLLÁS 

A BlazeCut két év jótállást vállal minden T sorozatú modellre. 

A BlazeCut rendszer alkatrészeinek telepítését, ellenőrzését, karbantartását vagy cseréjét végző személyzetnek rendelkeznie kell ezzel a kézikönyvvel, 

és kizárólag annak megfelelően kell eljárnia. Az ebben a kézikönyvben és bármely más BlazeCut kézikönyvben található utasítások be nem tartása a 

jótállás elvesztéséhez, a rendszer meghibásodásához vezethet, ami a védendő berendezések károsodását okozhatja, és komoly veszélyt jelent mások 

életére és egészségére. 

 

NYILATKOZAT 

A szállító vagy a gyártó semmilyen kárért nem vállal felelősséget. Ez közvetlenül vonatkozik az egészségre, az életre, a tulajdonra vagy bármilyen 

anyagi veszteségre, amelyet a telepítési, használati, összeszerelési, karbantartási, funkcionális tesztelési, biztonsági vagy bármely más, a jelen 

használati útmutatóban található utasítás be nem tartása okoz. 

  



RENDSZER MŰKÖDÉSE 

Kis zárt terek tűzveszélyes védelmére tervezték. Egyszerűen és könnyen telepíthető, a BlazeCut T sorozatú rendszer külső áramforrás nélkül 

automatikusan üzemel. Az oltóanyag a csőben van tárolva, amely arra is szolgál, hogy az oltóanyagot közvetlenül a tűz forrásánál juttassa ki a tűzre. 

Tűz esetén az érzékelő cső a tűz vagy a magas hőmérséklet hatására megszakad (kilyukad) és megolvad. Az oltóanyag ezt követően a létrehozott 

fúvókán keresztül áramlik ki. 

 

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

A berendezés üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a biztonsági utasításokat teljesen megértette. 

 

Ne módosítsa a BlazeCut alkatrészek bármely részét, mert ez súlyos sérülést vagy a rendszer meghibásodását okozhatja.  

 

Telepítés vagy szervizelés közben mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést és védőruházatot. 

 

A BlazeCut T sorozatot önállóan működő egységként tervezték. Nem lehetséges több független rendszer egy nagyobb 

egységbe kapcsolása. 

 

A BlazeCut T sorozat nem kompatibilis más tűzoltó rendszerekkel, ne próbálja a rendszert más berendezéshez csatlakoztatni. 

 

A rendszert csak felnőtt, fizikailag és szellemileg alkalmas személyek telepíthetik. A rendszerbe való szakszerűtlen 

beavatkozás a rendszer meghibásodását okozhatja és veszélyeztetheti az emberek biztonságát és egészségét. 

 

A rendszer állandó nyomás alatt áll. A rendszerbe történő bármilyen beavatkozás tilos. 

 

Soha ne csavarja ki a nyomásmérőt, a tömítő csavart vagy a szerelvényekre szerelt nyomáskapcsolót! 

 

Kerülje a rendszerbe történő beavatkozást, ha az magas hőmérsékletnek volt kitéve (a védett készülék működése vagy tűz 

hatása miatt stb.). Ha a rendszer forró, az oltóanyag hőmérséklete megnő, és a rendszerben megemelkedik a nyomás. Ha a 

rendszerben a nyomás nagyobb, mint 15 bar, a rendszer eléri a megrepedési nyomást. Ebben az esetben a csövet nem szabad 

mechanikusan megterhelni. A forró oltóanyag magas nyomás alatt történő kiáramlása súlyos sérülést okozhat. Várjon, amíg 

a rendszer lehűl. 

 

A BlazeCut tűzoltó rendszer kizárólag tűzfojtó rendszer, és nem minden tűz eloltására tervezték, illetve nem arra szolgál. 

Ahol nagy a légáramlás és nagy az éghető anyagok felhalmozódása, ez a körülmény drámaian megváltoztathatja a 

rendszerek teljesítményét. Mindig vegye figyelembe, hogy kiegészítő tűzoltó felszerelés álljon rendelkezésre arra az esetre, 

ha a rendszer nem oltja el teljesen a tüzet. A rendszer személyek által tartózkodásra használt területen történő használatával 

kapcsolatos további információkért forduljon a szállítójához. 

 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 

Oltóanyag:  HFC-227ea 

 A cső külső átmérője:  19 mm (0.75 inch) 

Minimális és maximális üzemi hőmérséklet: 

• -40°C és +90°C között (-40°F és 194°F között) - nyomáskapcsoló nélküli modelleknél - TxxxE 

• -20°C és +80°C között (-4°F és 176°F között) - nyomáskapcsolóval működő modelleknél - TxxxES 

Aktiválási hőmérséklet: 

• 105°C ± 3°C között (221°F ± 5°F között) - nyomáskapcsoló nélküli modelleknél - TxxxE 

• 100°C ± 2°C között (212°F ± 4°F között) - nyomáskapcsolóval működő modelleknél – TxxxES és TxxxES-E 

Szakítónyomás: 

• 24 bar ± 1 bar (348 psi ± 14 psi) nyomáskapcsoló nélküli modelleknél - TxxxE 

• 25 bar ± 1 bar (363 psi ± 14 psi) nyomáskapcsolóval működő modelleknél – TxxxES és TxxxES-E 

A tömlő anyaga:  hőérzékeny műanyag 

A szerelvények anyaga:  rozsdamentes acél 

A nyomásmérő anyaga:  Nikkelezett sárgaréz 

A tömlő minimális hajlítási sugara:  160 mm (6.3 inch) 

  



MÉRETEZÉS ÉS KIVÁLASZTÁS 

A felhasználási mód egy egyszerű eljárással kiszámítható: mérje meg a zárt tér térfogatát szélesség x magasság x mélység tekintetében méterben 

vagy lábban, és ez alapján kiszámíthatja a szükséges térfogatot m3 -ben vagy köb lábban. A megfelelő T sorozatú modell kiválasztásához tekintse meg 

az alábbi táblázatot az elektromos vagy motoros alkalmazásokhoz tartozó maximális védett térfogatról. Ezután nézze meg az alábbi táblázatot a 

megfelelő hosszúság kiválasztásához. 

 

Megjegyzés: a térnek zártnak kell lennie, vagy csak minimális szellőzéssel kell rendelkeznie. A T sorozatú rendszer nem alkalmas nyílt területekre. 

Gépjármű alkalmazásokkal kapcsolatban tekintse meg a felhasználási útmutatónkat, amely megtalálható a következő online címen 

www.blazecut.com 

 
 

 
Model* 

Maximum térfogat 

elektromos tüzek 

esetén 20°C-on (68°F) 

Maximum térfogat 
motor tüzek esetén 

20°C-on (68°F) 

 
Az oltóanyag mennyisége 

 
A rendszer hossza 

T025E 
0,09 m3 

3,18 láb3 

0,09 m3 

3,18 láb3 

0,05 kg ± 2 g 
0,11 láb ± 0,07 oz 

28 cm 
11,02 inch 

T050E 
0,18 m3 

6,36 láb3 

0,14 m3 

4,94 láb3 

0,10 kg ± 2 g 
0,22 lb ± 0,07 oz 

53 cm 
20,87 inch 

T100E 
0,46 m3 

16,24 láb3 

0,35 m3 

12,36 láb3 

0,25 kg ± 5 g 
0,55 lb ± 0,17 oz 

113 cm 
44,48 inch 

T200E 
0,91 m3 

32,14 láb3 

0,69 m3 

24,37 láb3 

0,50 kg ± 5 g 
1,10 lb ± 0,17 oz 

215 cm 
84,64 inch 

T300E 
1,37 m3 

48,38 láb3 

1,04 m3 

36,73 láb3 

0,75 kg ± 10 g 
1,65 lb ± 0,35 oz 

319 cm 
125,59 inch 

T400E 
1,82 m3 

64,27 láb3 

1,39 m3 

49,09 láb3 

1,00 kg ± 10 g 
2,20 lb ± 0,35 oz 

422 cm 
166,14 inch 

T500E 
2,28 m3 

80,52 láb3 

1,73 m3 

61,09 láb3 

1,25 kg ± 10 g 
2,76 lb ± 0,35 oz 

526 cm 
207,09 inch 

T600E 
2,73 m3 

96,41 láb3 

2,08 m3 

73,45 láb3 

1,50 kg ± 10 g 
3,31 lb ± 0,35 oz 

630 cm 
248,03 inch 

T025ES 
0,09 m3 

3,18 láb3 

0,09 m3 

3,18 láb3 

0,05 kg ± 2 g 
0,11 láb ± 0,07 oz 

35 cm 
13,78 inch 

T050ES 
0,18 m3 

6,36 láb3 

0,14 m3 

4,94 láb3 

0,10 kg ± 2 g 
0,22 lb ± 0,07 oz 

60 cm 
23,62 inch 

T100ES 
0,46 m3 

16,24 láb3 

0,35 m3 

12,36 láb3 

0,25 kg ± 5 g 
0,55 lb ± 0,17 oz 

120 cm 
47,24 inch 

T200ES 
0,91 m3 

32,14 láb3 

0,69 m3 

24,37 láb3 

0,50 kg ± 5 g 
1,10 lb ± 0,17 oz 

222 cm 
87,40 inch 

T300ES 
1,37 m3 

48,38 láb3 

1,04 m3 

36,73 láb3 

0,75 kg ± 10 g 
1,65 lb ± 0,35 oz 

326 cm 
128,34 inch 

T400ES 
1,82 m3 

64,27 láb3 

1,39 m3 

49,09 láb3 

1,00 kg ± 10 g 
2,20 lb ± 0,35 oz 

429 cm 
168,89 inch 

T500ES 
2,28 m3 

80,52 láb3 

1,73 m3 

61,09 láb3 

1,25 kg ± 10 g 
2,76 lb ± 0,35 oz 

533 cm 
209,84 inch 

T600ES 
2,73 m3 

96,41 láb3 

2,08 m3 

73,45 láb3 

1,50 kg ± 10 g 
3,31 lb ± 0,35 oz 

637 cm 
250,79 inch 

 
Model* 

Maximum térfogat 

elektromos tüzek 

esetén 20°C-on (68°F) 

  
Az oltóanyag mennyisége 

 
A rendszer hossza 

T025ES-E 
0,09 m3 

3,18 láb3 

 0,05 kg ± 2 g 
0,11 láb ± 0,07 oz 

31 cm 
12,20 inch 

T050ES-E 
0,18 m3 

6,36 láb3 

 0,10 kg ± 2 g 
0,22 lb ± 0,07 oz 

56 cm 
22,05 inch 

T100ES-E 
0,46 m3 

16,24 láb3 

 0,25 kg ± 5 g 
0,55 lb ± 0,17 oz 

116 cm 
45,67 inch 

T200ES-E 
0,91 m3 

32,14 láb3 

 0,50 kg ± 5 g 
1,10 lb ± 0,17 oz 

218 cm 
85,83 inch 

T300ES-E 
1,37 m3 

48,38 láb3 

 0,75 kg ± 10 g 
1,65 lb ± 0,35 oz 

322 cm 
126,77 inch 

T400ES-E 
1,82 m3 

64,27 láb3 

 1,00 kg ± 10 g 
2,20 lb ± 0,35 oz 

425 cm 
167,32 inch 

T500ES-E 
2,28 m3 

80,52 láb3 

 1,25 kg ± 10 g 
2,76 lb ± 0,35 oz 

529 cm 
208,27 inch 

T600ES-E 
2,73 m3 

96,41 láb3 

 1,50 kg ± 10 g 
3,31 lb ± 0,35 oz 

633 cm 
249,21 inch 

 

* Különleges rendelésre további méretek is elérhetők – kérjük, forduljon a helyi BlazeCut képviselőhöz. A "S" betű a típusjelzésben a beépített nyomáskapcsolót jelöli, 
amely lehetővé teszi egy jelzőberendezés csatlakoztatását a leállítási művelet végrehajtásához a szer kiürítésekor. A TxxxE nem igényel áramellátást. 
** Számított tervezési koncentráció 7% (elektromos tüzek) és 9% (motortüzek), valamint 20°C (68°F) környezeti hőmérséklet a védett térben. 
Kérjük, vegye figyelembe, ha alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, a lefedettség csökken, további információkért lépjen kapcsolatba a helyi BlazeCut képviselővel. 

 

A RENDSZER ÖSSZETEVŐI ÉS JELLEMZŐI 

Oltóanyag 

Az oltóanyag típusa: HFC-227ea 

Kémiai megnevezés: 1,,,2,3,,3-heptafluor-propán 

http://www.blazecut.com/


Az oltóanyag tiszta oltóközeg, amelyet a BlazeCut T sorozatban használnak térfogati tűzoltáshoz. Az 

oltóhatás a hűtő és az antikatalizátor hatás miatt következik be. Az oltóanyag elvonja a hőt a tűztől, 

megváltoztatja az égés kémiai láncreakcióját, lelassítja és leállítja ezt a reakciót. 

Az oltóanyag nem toxikus vagy mérgező, nincs rákkeltő vagy mutagén hatása, és környezetileg 

elfogadott oltóanyagnak minősül. 

Általános jellemzők: cseppfolyósított gáz, színtelen, szagtalan A rendszer fluortartalmú, 

üvegházhatású gázokat tartalmaz. 

Globális felmelegedési potenciál (GWP): 3220 
 

Bár az oltóanyag nem toxikus vagy mérgező, el kell kerülni, hogy a személyek szükségtelenül túlzott mértékben ki legyenek téve a hatásának. 

Semmilyen körülmények között sem szabad személyeket 5 percnél hosszabb ideig kitenni az oltóanyag hatásának. Védett területen nem 

tartózkodhatnak emberek, ha az oltóanyag koncentrációja meghaladja a 10 LOAEL szintet (toxicitási adatokért forduljon BlazeCut forgalmazójához). 

A rendszer aktiválása során az oltóanyag magas nyomáson és nagyon alacsony hőmérsékleten távozik a tömlőből. A rendszertől 1 méternél közelebb 

nem szabad állandó munkaállomást elhelyezni, ha a rendszert nem olyan berendezésben szerelték fel, amely megakadályozza, hogy az oltóanyag 

személyekre kerüljön, vagy ha nincs más olyan akadály, amely meggátolja, hogy az oltóanyag személyekre kerüljön. 

Ha a védett területen állandóan tartózkodnak emberek, mindig egyeztessen a rendszer használatával kapcsolatban a szállítóval. A rendszert úgy kell 

megtervezni, hogy az oltóanyag kijutásakor ne lépje túl az emberekre veszélyes oltóanyag-koncentráció szintjét. 

Az oltóanyag normál (légköri) nyomáson gyorsan elpárolog. Ne lélegezze be a gőzöket! A magas koncentrációnak való kitettség egészségügyi 

problémákat okozhat: idegműködés átmeneti elvesztése, zsibbadás, szédülés és zavartság, koordinációvesztés, álmosság, eszméletvesztés, 

szabálytalan szívverés, szívdobogás, depresszió, ájulás és gyengeség. Az oltóanyag szélsőséges koncentrációjának való kitettség minden előjel nélkül 

halált okozhat. 

A folyékony halmazállapotban lévő oltóanyag fagyást okozhat, ha szembe kerül. Kerülje a folyékony halmazállapotban lévő oltóanyag szembe jutását. 

A rendszer telepítése, ellenőrzése, karbantartása és javítása során mindig használjon szemvédelmet - viseljen megfelelő védőszemüveget oldalsó 

védőpajzzsal. 

A folyékony halmazállapotban lévő oltóanyag fagyást okozhat, ha bőrre kerül. Amennyiben folyékony halmazállapotú oltóanyag szivárgását észleli a 

rendszerből, használjon megfelelő védőkesztyűt. 

Az oltóanyag hőbomlásnak van kitéve, és mérgező termékeket - hidrogén-halogenideket - képez, miután a tűzterületen hosszú ideig magas 

hőmérsékletnek van kitéve. Kerülje az oltóanyag hosszan tartó, magas hőmérsékletnek való kitettségét. A tűz jelzése után tegyen óvintézkedéseket 

annak érdekében, hogy az oltóanyagot ne tegye ki hosszabb ideig magas hőmérsékletnek. A rendszer működésbe lépése után természetes vagy 

kényszerített szellőztetéssel biztosítsa a területet. A rendszert csak a gyártó által előírt megengedett módon használja! 

 

BlazeCut nyomástartó cső 

Az egyedülálló BlazeCut nyomócső tároló és érzékelési funkcióval is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az oltóanyag közvetlenül a nyomócsőben 

tárolódik. A nyomócső speciális, hővel stabilizált műanyagból készül, amely ellenáll a legtöbb alkoholnak, bázisnak, víznek, éternek, ketonnak, 

szénhidrogénnek, ásványolajnak, szokásos üzemanyagnak, sóoldatnak, szerves savaknak. Mindig konzultáljon a beszállítóval a rendszer 

használatáról, ha ásványi savak, fenol és egyéb agresszív vegyszerek vannak jelen. 

A T sorozatú rendszer állandó nyomás alatt áll. Ne károsítsa a rendszert, ne lyukassza ki és ne dobja ki! Szállítás közben biztosítsa a rendszert mozgás 

ellen. A szállítás során ne dörzsölje a rendszert a talajhoz vagy tárgyakhoz. Ne próbálja megjavítani a sérült tömlőt. Ne tárolja vagy szállítsa a rendszert 

erős hőforrások, agresszív vegyi anyagok (maró, korrodáló anyagok) közelében. Előzze meg az érintkezést éles tárgyakkal, a rezgést és más tárgyakkal 

terhelést! Száraz és jól szellőző helyiségben tárolja! Óvja a napsütéstől! 

Mindig úgy kezelje a nyomócsövet, mintha nyomás alatt lenne, kivéve, ha kétségtelenül igazolt, hogy az teljesen üres. 

 

Szerelvények 

A T sorozatú rendszer szerelvényei lezárják a tömlőt és nyomás alatt tartják a rendszert. A töltőszelepek a szerelvényekben vannak elhelyezve és az 

egyik végén nyomásmérővel, a másik végén tömítő csavarral vagy nyomáskapcsolóval vannak lezárva. A nyomáskapcsolót megrendeléskor a gyárban 

szerelik fel. 

Ne próbálja meg eltávolítani a tömlő szerelvényeit. Óvja meg a szerelvényeket a maró anyagoktól a tárolás, a szállítás és a használat során! 

 

Nyomásmérő 

A rendszerben lévő tényleges nyomás a nyomásmérőn leolvasott értékkel határozható meg, amely a tömlő szerelvényre van felszerelve. A 

nyomásmérőt úgy próbálja elhelyezni, hogy a nyomás értékek leolvashatók legyenek. 

 

Nyomáskapcsoló 

A modelljelölésben „S” betűvel ellátott T sorozatú modellek beépített nyomáskapcsolóval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a jelzőberendezések 

csatlakoztatását vagy leállítási művelet végrehajtását az oltóanyag kiáramlásakor. Az „S” – IP65 nyomáskapcsoló gyárilag van felszerelve kültéri és 

mobil alkalmazásokhoz. 
 

A modelljelölésben „S-E”” betűvel ellátott T sorozatú modellek beépített gazdaságos nyomáskapcsolóval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a 

jelzőberendezések csatlakoztatását vagy leállítási művelet végrehajtását az oltóanyag kiáramlásakor. Az „SE” – IP54 gazdaságos nyomáskapcsoló 

 

A HFC-227ea oltóanyag UL-elismert 

és FM-jóváhagyással rendelkezik 



gyárilag van felszerelve beltéri és csak rögzített alkalmazásokhoz. 
 

Ha nyomáskapcsolóval ellátott modellt vásárolt, és további információra lenne szüksége, kérjük, olvassa el az alábbi felhasználói kézikönyvet vagy a 

T sorozat nyomáskapcsolóval és annak vezetékeivel c. kézikönyvet, melyet BlazeCut beszállítójától kérhet. 

 

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK 

Ha a BlazeCut T sorozatú rendszert a motortérbe szerelik, akkor a rendszer a motorháztetőre vagy közvetlenül a motortérbe helyezhető (lásd az 

alábbi ábrákat). Az optimális tűzoltó hatás érdekében meg kell határozni, hogy az adott motortérben melyik opció a megfelelőbb. Például, ha a 

motor műanyag burkolat alatt van, ajánlatos a rendszert közvetlenül a motortérbe szerelni a műanyag burkolat alá. 

 

Felszerelés a motorháztetőre                                              Beszerelés a motortérbe 

 

1. A kiskereskedelmi csomagolásban lévő tömlő kábelkötegelőkkel van rögzítve. Óvatosan vágja le a kábelkötegelőket, kerülje el a tömlő 

károsodását. A csomagoláshoz és szállításhoz használt szilikon és műanyag párnákat dobja ki. 

 

2. A csomag magas hőmérsékletnek ellenálló kábelkötegelőket tartalmaz a védett berendezésbe történő beszereléshez. Lehetőség van PVC-be 

mártott vagy gumiszigetelésű fémbilincsek használatára durvább környezetben a tömlő leválásának megakadályozására. Ne használjon acél 

rögzítő anyagot a telepítéshez, azt szigetelni kell. Közvetlen érintkezés esetén az acél bilincsek, acél kábelkötegelők vagy huzalok 

hőkoncentrációt okoznak a nyomástartó csövön. Ez téves vagy alacsonyabb hőmérsékletű működéshez vezethet. 

 

3. A BlazeCut T sorozatot a védett berendezések közelében helyezze el, ahol legnagyobb a tűzveszély (motorok, gyúlékony folyadékokat vagy 

gázokat tartalmazó rendszerek, védett tárgyak, elektromos berendezések, csatlakozások, megszakítók, induktorok, akkumulátorok stb. 

közelében). 

 

4. Hajlítsa a kívánt formára a tömlőt a beépítéshez. A minimális hajlítási sugár 160 mm (6,30 hüvelyk) kell, hogy legyen. 

 

5. A BlazeCut T sorozatot a forró alkatrészektől távol kell felszerelni és nem érintkezhet közvetlenül az alkatrészekkel, vagy nem lehet olyan 

alkatrészek közelében, amelyek működése közben a hőmérséklet magasabb, mint 80°C (176°F) a TxxxES modelleknél és 90°C (194°F) a TxxxE 

modelleknél (pl. motor, turbófeltöltő, kipufogócső, az induktorok forró részei stb.). 

 

6. Ha kétségek merülnek fel a TxxxES modellek esetében 80°C (176°F) és a TxxxE modellek esetében 90 °C (194 °F) feletti üzemi hőmérséklettel 

kapcsolatban, mérje meg a tömlő beépítési helyének maximális környezeti hőmérsékletét. Lehet, hogy a tömlő nincs közvetlen közelségben, 

de a motortér vagy a berendezés tetejére felszálló sugárzó hő meghaladhatja a maximális hőmérsékleti határértéket, ami téves kioldást 

okozhat. 

 

7. A maximális hatékonyság érdekében ne helyezze a BlazeCut T sorozatot olyan akadályok mögé, amelyek korlátozhatják vagy 

megakadályozhatják az oltóanyag közvetlen behatolását a védett berendezésbe. Ne helyezze a T sorozatot szellőzőnyílások vagy nyílások 

közelébe, mivel ez csökkentheti a védett berendezésre jutó szer mennyiségét. 

 

8. Óvatosan folytassa a beszerelést, hogy éles tárgyak ne okozzanak sérülést a tömlőben. Ne törje meg és ne gyűrje a csövet. Győződjön meg 

arról, hogy a cső nem sérül meg a berendezés ajtóinak vagy burkolatainak bezárása után (pl. a motorháztető bezárása, a fedelek és burkolatok 

felhelyezése). A rendszer egyetlen részét sem érhetik mozgó alkatrészek (motorventilátorok stb.). 

 

9. A BlazeCut T sorozatú készüléket szorosan kell beszerelni a védett berendezésbe, hogy ne mozduljon el. Használja a mellékelt kábelkötegelőket 

vagy PVC-be mártott/gumi szigetelésű fém bilincseket. A tartók közötti maximális távolság nem lehet nagyobb, mint 250 mm (10 hüvelyk). 

 

10. Rögzítse a rendszert a védett berendezés stabilan rögzített belső részeihez. Ne rögzítse olyan alkatrészekhez, amelyek a jármű vagy a 

berendezés működése közben mozognak. Győződjön meg arról, hogy a kábelkötegelők vagy bilincsek nem sérülnek meg a jármű vagy a 

berendezés üzemeltetése közben. Ha a BlazeCut T sorozat a telepítés után elmozdul a helyéről, a rendszer oltóhatása csökkenhet, a védett 

berendezés egy része vagy az egész berendezés károsodhat. 

 



11. A rendszert úgy telepítse, hogy ne legyen kitéve agresszív kémiai anyagoknak (maró savak, oldószerek, korrodáló anyagok stb.) és az időjárási 

körülmények közvetlen hatásának, közvetlen napfénynek. 

 

12. A rendszer rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a jármű vagy berendezés más részei ne sérüljenek meg. 

 

13. A telepítés után helyezze az általános figyelmeztető címkét (ALA008) a védett berendezés jól látható részére. A címkét egyenletes sima felületre 

kell felhelyezni. Felragasztás előtt alaposan tisztítsa meg a felületet. Ne helyezze a címkét magas hőmérsékletre felmelegedő helyekre 

(motorblokk stb.). 

 

14. Gondoskodjon a helyi jogszabályok betartásáról, például ha szükséges, gondoskodjon a dátumcímke felszereléséről és dátumozásáról. 

 

T SOROZATÚ MODELLEK BEÉPÍTETT NYOMÁSKAPCSOLÓVAL 

A TxxxES és TxxxES-E nyomáskapcsoló modellek egy mechanikus kapcsoló egy előre beállított nyomásértékkel (kapcsolási pont). Amikor a 

rendszerben a nyomás a kapcsolási pont alá csökken, a nyomáskapcsoló jelet küld egy riasztóközpontnak vagy egy külső eszköznek a tervezett 

művelet végrehajtásához. 

A TxxxES és TxxxES-E nyomáskapcsoló modellek jelzést küldenek, ha a rendszerben a nyomás csökken, függetlenül annak okától, tűz vagy véletlen 

aktiválás esetén, vagy ha a rendszerben a nyomás az előre beállított érték alá csökken. 

A nyomáskapcsoló a T sorozatú rendszer aktiválását követően univerzális jelátviteli eszközként használható. A jelzéssel külső eszközök is értesíthetők 

(riasztópanel, hangjelző, jelzőfény stb.), vagy automatikus folyamatok hajthatók végre (elektromos áram kikapcsolása, berendezések leállítása stb.). 

Az oltóanyag fizikai és kémiai tulajdonságai miatt nagyon alacsony környezeti hőmérsékleten az oltóanyag gőznyomása nulla lehet, és a 

nyomáskapcsoló téves riasztást adhat a nulla nyomást jelezve. Emiatt, amikor a nyomáskapcsolót a rendszerben használják, azt nitrogénnel (N2) 

nyomás alá helyezik, így a rendszerben lévő nyomás nem csökkenhet nullára. 

A nyomáskapcsolóval és működésével/funkcióival kapcsolatos további információkért olvassa el a T sorozat kézikönyvét, vagy forduljon a BlazeCut 

helyi képviseletéhez. 

 “S” Modellek “S-E” Modellek 

Beltéri használat ✓ ✓ 

Rögzített alkalmazások ✓ ✓ 

Zord környezet ✓ × 

Szabadtéri használat ✓ × 

Mozgó/rezgő alkalmazások ✓ × 

Hibaellenőrzés ✓ × 

 

A nyomáskapcsolót a gyártási folyamat során gyárilag szerelték be, és nem szabad módosítani, szétszerelni vagy eltávolítani. 
Bármilyen felhasználói beavatkozás érvényteleníti a garanciát. 

 
Legyen tudatában a védett berendezések által képviselt veszélynek. Elektromos berendezések közelében végzett munka 
esetén tartsa be a megfelelő biztonsági szabályokat és utasításokat. Az elektromos szerelést csak szakképzett személyek 
végezhetik el. 
 
A T sorozatot úgy telepítse, hogy az ne legyen kitéve agresszív kémiai anyagoknak (maró savak, oldószerek, korródáló 
anyagok stb.) és az időjárási körülmények közvetlen hatásának. 

 
A nyomáskapcsolót mindig a veszélyeztetett terület alacsonyabb részén helyezze el, hogy elkerülje a közvetlen lángokat és 
a hőt. A nyomáskapcsoló nem kerülhet közvetlen érintkezésbe vagy közvetlen közelébe olyan alkatrészeknek, amelyek 80°C-
nál (176°F) magasabb hőmérsékletre melegednek 
 

A TXXXES NYOMÁSKAPCSOLÓ MODELLEK MŰSZAKI JELLEMZŐI 
 

Paraméter Jellemzők 

A ház anyaga nikkelezett acél 

Kapcsolási pont 1 bar-ra állítva (14 psi) 

Kapcsolási konfiguráció NO/NC 

Hiszterézis min. 0,3 bar (4 psi) / max. 1 bar (14 psi) 

Kapcsolási frekvencia Maximum 100 / perc 

Maximális nyomás 60 bar 

Névleges feszültség 
Szögletes 
csatlakozó 

Összes Áramerősség 

Ellenálló terhelés AC-12, DC12 AC 250V DC 24V 4A 

Induktív terhelés AC-14, DC14 AC 250V DC 24V 2A 

IP védelmi osztály IP65 kábelcsatlakozóval és tömítéssel 



Elektromos aljzat DIN EN 175301-803 A 

Működési hőmérséklet -20°C és 80°C között (-4°F és 176°F között) 

Bevizsgálva: EN60947 – Kisfeszültségű kapcsolókészülékek és 

vezérlőberendezések 
IEC 68-2-78 Megengedett páratartalom (4K4H EN 60721-3-4 szerint) 

IEC 60068-2-6 Rezgésállóság 10 g (10……. 2000 Hz) 

IEC 60068-2-27 Ütésállóság 30 g 

Előnyök nagy igénybevétel, nagyobb teljesítmény, felügyeleti funkció, NO/NC 
 

 

 

 

 

 

 

 

TXXXES nyomáskapcsoló modellek 

 

1. Rögzítő csavar; használjon csavarhúzót a csatlakozó beszereléséhez és 

eltávolításához. Meghúzási nyomaték max. 5 Nm. 

2. Elektromos csatlakozó; lapos fejű csavarhúzóval távolítsa el a csatlakozótestből, 

és csatlakoztassa az elektromos kábelt a 28. oldalon található rajz szerint. 

3. Tömítés 

4. Tömítőanya az elektromos kábel rögzítéséhez. A tömítőanya alatt egy 

tömítőgyűrű található. Csavarja meg szorosan a tömítőanyát az elektromos kábel 

megfelelő lezárásához. 

Kábel csatlakozó 

 

 

 

 

Amikor működtetés történt (nincs nyomás alatt) 

Ez a nyomáskapcsoló konfigurációja a TxxxES modelleken 

 

TXXXES-E NYOMÁSKAPCSOLÓ MODELLEK MŰSZAKI JELLEMZŐI 

 

Paraméter Jellemzők 

A ház anyaga sárgaréz, nikkelezett acél, műanyag borítással 

Kapcsolási pont 1 bar-ra állítva (14 psi) 

Kapcsolási konfiguráció NC 

Maximális nyomás 30 bar (435 psi) 

Névleges feszültség DC 
Névleges feszültség AC 

 
50/60 Hz 

36 VDC 
240 VAC 

3 A 

Elektromos aljzat 2 x 0,75 mm2 vezeték, 150 mm hosszú 

IP védelmi osztály IP54 

Működési hőmérséklet -20°C és 80°C között (-4°F és 176°F között) 

Bevizsgálva: EN60730 – Automatikus elektromos vezérlők 
háztartási és hasonló célú felhasználásra 

Előnyök könnyű, költséghatékony 

 

 

 

 

 

 

 

TxxxES-E nyomáskapcsoló modellek 

 

 

Az elektromos áramkör lezárásának módja a 

TxxxES-E nyomáskapcsolóval a csatlakozókon  



KARBANTARTÁS/ÜZELEMELTETÉS 

A BlazeCut T sorozat nem igényel különleges karbantartást. Ajánlott szemrevételezéssel ellenőrizni a rendszert és annak állapotát üzemi 

hőmérsékleten 1-3 hónap között, attól függően, hogy milyen környezetbe telepítették. A tömlő mozgatása során az oltóanyagban lévő gázbuborékok 

láthatóvá válnak. Ez azt jelzi, hogy az oltóanyag a tömlőben van, és a BlazeCut T sorozat működőképes. 

 

RENDSZERNYOMÁS ELLENŐRZÉSE 

A cső nyomásának ellenőrzése akkor ajánlott, amikor a berendezés üzemi hőmérsékleten van. Az oltószer fizikai és kémiai tulajdonságai miatt a 

tömlőben lévő nyomás a környezeti hőmérséklettől függően változhat. Minél magasabb a környezeti hőmérséklet, annál nagyobb a nyomás a csőben, 

és fordítva. 
 

FONTOS! Nagyon alacsony hőmérsékleten a hatóanyaggőzök nyomása közel nulla. 
 

A nyomásmérőn lévő jelzés 0 bar értéktől (nagyon alacsony hőmérséklet esetén) 17 bar értékig (nagyon magas hőmérséklet esetén) változhat. Ez 

nem a rendszer hibájának jele. 

 

EZEKBEN AZ ESETEKBEN KELL A BLAZECUT T SOROZATOT KICSERÉLNI 

1. A rendszer szivárog, használták vagy más okból kiürült. 

2. A rendszert közvetlen tűz érte. 

3. A tömlő sérülés jeleit mutatja. 

4. A rendszer fém alkatrészei korrodáltak, vagy látható sérülés jelei mutatkoznak rajtuk. 

 

UTASÍTÁSOK A RENDSZER AKTIVÁLÁSA UTÁNI ELJÁRÁSHOZ 

Az oltóanyag nem hagy maradékot. Szellőztesse ki megfelelően a védett berendezést/teret és ne lépjen be a szellőztetés előtt. Távolítsa el a használt 

rendszert a védett berendezésből/térből. Ugyanezt az eljárást kell követni az egyéb problémák (rendszer károsodása stb.) okozta oltás megszüntetése 

után is. 

Tűz esetén a rendszer automatikusan aktiválódik előzetes figyelmeztetés nélkül. Ne kerüljön a rendszer közvetlen közelébe, fennáll a veszélye annak, 

hogy az oltóanyaggal kapcsolatba kerül 

A rendszer aktiválása esetén ne lépjen be a védett térbe (burkolatba) és ne nyissa ki a védett tér (burkolat) fedelét, várja meg az oltóanyag teljes 

kiszabadulását. 

 

TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA 

A kiürített rendszer újrahasznosítható anyagokból áll. Kérjük, hogy a kiürített rendszert a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően 

ártalmatlanítsa. A megfelelő újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy a használaton kívüli, esetlegesen sérült, de feltöltött rendszereket vigye vissza 

a helyi BlazeCut forgalmazóhoz. 
 

FONTOS! Soha ne dobja hulladékba az oltóanyagot tartalmazó, kimerült rendszereket! 

 

SZÜKSÉGE VAN MÉG VALAMIRE? 

Ha elektronikus vezérlésre, külső riasztóra vagy egyéb méretű rendszerre van szüksége, kérem, vegye fel a kapcsolatot a BlazeCuttal: 

blazecut@ple.hu Köszönettel! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBÁLIS KÖZPONT GYÁR FORGALMAZÓ 

BlazeCut Pty Ltd BlazeCut s.r.o. Ple Group Kft. 

Ausztrália, Sydney Szlovákia, Pozsony Magyarország, Budapest 

45 Evans St Priemyselná 2521 1025 Budapest 

Balmain NSW 2041 90027 Bernolákovo Szépvölgyi út 72. 

+61 2 8006 1300 +421 905 744 606 +36 30 954 0000 

www.blazecut.com  www.firesystem.ple.hu  

 blazecut@ple.hu  

 

A jelen kiadványban szereplő tartalom és információ a közzététel időpontjában pontosnak tekinthető. Bár törekszünk arra, hogy 

információinkat naprakészen tartsuk, nem vállalunk semmilyen kötelezettséget, garanciát vagy felelősséget a megadott információk 

pontosságára vagy teljességére vonatkozóan, és a BlazeCut és alkalmazottai nem vállalnak felelősséget egyetlen ügyféllel szemben sem 

szerződéses vagy kártérítési (beleértve a gondatlanságot is) vagy más módon semmilyen veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy 

az ügyfél a jelen kiadványban szereplő bármely ilyen információra vagy ajánlásra támaszkodik. A BlazeCut saját belátása szerint bármikor, 

előzetes értesítés nélkül módosíthatja az itt található információkat. 

Kérjük, lépjen kapcsolatba a BlazeCut-tal vagy a helyi kereskedőjével a legfrissebb információkért és támogatásért a kérdéseivel 
kapcsolatban. © 2021 BlazeCut, Minden jog fenntartva. 

http://www.blazecut.com/
http://www.firesystem.ple.hu/
mailto:blazecut@ple.hu

