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Bevezetés - BlazeCut
A BlazeCut, tűzoltórendszereket gyártó nagyvállalat. A legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő
csúcstechnikát és a legújabb technológiát alkalmazzák. A BlazeCut tökéletesítette azt a rendszert, amely magas
kockázatú környezetben is megvédi Önt, értékes ingóságait és ingatlanjait. Rendszereik minden típusú felszerelés
és helyhez kötött létesítmény megvédésére alkalmasak.
BlazeCut székhely:
Sydney, Ausztrália
Gyárlétesítmény:
Pozsony, Szlovákia
BlazeCut regionális irodák és
kereskedelmi kirendeltségek:
• Egyesült Királyság • Chile
• Magyarország
• Szingapúr
• Thaiföld
• USA
• Indonézia
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Bevezetés – BlazeCut
Gyors és költséghatékony tűzvédelmi megoldásokat nyújtunk ügyfeleink számára. A
BlazeCut rendszereket a legújabb ISO9001, ISO14001, AQAP2110 minőségi és
környezetvédelmi szabványok szerint gyártják, több hatóság tesztelte és hagyta jóvá.
Minden tűzoltórendszert házon belüli létesítményünkben, valamint akkreditált
intézetekben tesztelünk. Célunk hogy ügyfeleink elégedettek legyenek termékeinkkel.
Minden megrendelést egyedileg kezelünk, testre szabott megoldásokat kínálunk.
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Bevezetés - R107 rendelet
A buszközlekedést a tömegközlekedés egyik legbiztonságosabb formájának tartják. A buszok esetében motorterük
jelenti a legnagyobb veszélyforrást. A tömegközlekedésben résztvevő buszok körülbelül 1%-nál fordul elő tűzkár.
Az esetek 70%-a a motortérben történik. A tüzek jelentős anyagi veszteséggel járnak, csorbítva az autóbuszüzemeltető – és/vagy a gyártó jó hírnevét, nem beszélve a lehetséges személyi sérülésekről, halálesetekről.
A 107. számú ENSZ-EGB rendelet szerint a 2021. szeptember 1-jétől az
összes 22 fő befogadóképesség feletti új busznak önkioltó tűzoltó
rendszerrel kell rendelkezniük a motortérben.
7.5.1.5 2. bekezdés:
„I., a II. és a III. osztályba tartozó járművek esetében a motortérben és
bármely más, égéshő felhasználásával működő fűtőberendezést tartalmazó
térben a riasztórendszer mellett tűzelfojtó rendszert is fel kell szerelni.”
A BlazeCut automatikus tűzoltó rendszer az ENSZ-EGB (Egyesült Nemzetek
Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága) 107. számú minősítésnek
megfelelően, egyaránt biztosítja a meglévő és új buszok védelmét.
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Bevezetés - Termékkínálat
Univerzális és alkalmazkodó
A rendszert úgy tervezték, hogy bármilyen típusú buszba
beszerelhető legyen. A rendszer számos további alkatrésszel
bővíthető: jelző és vezérlő egység, nyomáskapcsoló, elektromos vagy
pneumatikus érzékelő, kézi indító stb.

Egyszerű beszerelés és karbantartás
A rendszerünk lehetővé teszi a gyors beszerelést és az
egyszerű karbantartást. A rendszer könnyű, ezért fel is lehet
függeszteni a kritikus területek fölé.
3 év garancia és hosszú élettartam
A prémium alkatrészek és a magas megbízhatóság lehetővé
teszi a BlazeCut rendszerek 3 éves garanciáját és a hosszú
élettartamát.
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Bevezetés - Termékkínálat
Magas hatásfok.
Gyors oltás, egyenletes lefedettség és nagy oltási hatékonyság.
Az ABC 90 por a rendszer aktiválását követően átlagosan 2
másodpercen belül eloltja a tüzet. Az oltóanyag alkalmas dízel,
benzin, PB-gázos, CNG, hibrid és elektromos üzemű
autóbuszokhoz.

Független az áramellátástól.
A BlazeTube érzékelő tömlőrendszer nem igényel áramot és
mindig készen áll az oltásra.
Tanúsított rendszer és gyártás
ENSZ-EGB R107, CE, ISO 9001: 2016, ISO 14001: 2016, Az AQAP
2110: 2016 és egyéb tanúsítványok, tesztek garantálják a
legmagasabb termékminőséget.
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A rendszer kialakítása és működtetése
A BlazeCut poros tűzgátló rendszere megfelel az R107-es
rendeletben foglaltaknak.
A rendszer főbb jellemzői:
• Rendszerfigyelő riasztópanel a kabinban. A riasztópanel
figyeli a potenciális hibákat, tűz és oltás esetén riasztja a
vezetőt.
• A BlazeTube vagy BlazeWire érzékelő LOP (nyomásvesztés)
vagy LHD (hőérzékelő) rendszert használ.
• Automatikus kisütési működés
A BlazeCut rendszer előnyei
• Egyszerű és könnyen beszerelhető
• Tűz esetén gyors reakció
• Az aktiváláshoz nincs szükség emberi beavatkozásra
• Értesíti a kezelőt a riasztópanelen keresztül
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Hőkamerás kép egy autóbusz motorterében lévő turbófeltöltőről

A rendszer felépítése és működtetése
Közvetett alacsony nyomású rendszer (ILP, indirect low
pressure)
Az ILP rendszer 6–9 kg kiváló minőségű por állagú anyagot
szállít csőhálózaton keresztül, négy-hat fúvókával• Az észleléskor a szelep kinyílik és közvetlenül a tűzforrásnál
felszabadítja a porszerű oltóanyagot.
• Kétféle érzékelő rendszerrel érhető el:
• A BlazeTube (nyomásvesztés) 170 °C-on aktiválódik
• A BlazeWire (lineáris hőérzékelő) 185 °C-os
áramkörökön aktiválódik

• Az ILP szelepek 20x sorozatúak (LOP), mágnesszelep nélkül
és 21x (12v), 22x (24v) sorozat elektromos mágnesszeleppel.

PLE.hu – BlazeCut.com

Alkatrészek - Por hatóanyagok
A BlazeCut rendszer kiváló minőségű poroltószert használ.
Főbb jellemzői
• Univerzális alkalmazási területek
• Elektromosságot nem vezeti
• Nem korrodál
• Ellenáll a hőmérsékletváltozásnak
Alkalmazás
Nagyon jó oltási teljesítménye miatt a leggyakrabban használt,
költséghatékony oltóanyag A, B, C osztályú és elektromos tüzek esetén..
Működés
• Alacsony nyomás - 14 bar alatt
• Normál nyomás - 14-19 bar
• Túlnyomás - 19 bar felett
• Töltőnyomás 17 bar nyomás 20 ° C-on
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Alkatrészek - Por hatóanyagok
Pontosan hogyan működik és hogyan oltja el a tüzet?
A száraz vegyi por egy vékony réteggel oltja el az
üzemanyagot, elválasztva a levegőben lévő oxigéntől.
Az érzékelők helyes elhelyezésével, valamint jól
megtervezett és telepített tűzgátló rendszerrel a
poroltószer
rendkívül
hatékonyan
képes
másodperceken belül eloltani a tüzet.
Összefoglalva:
• Gyors reakció
• Megbízható közeg a tűz elnyomásához
• Hatékony a legtöbb tűztípussal szemben

PLE.hu – BlazeCut.com

Alkatrészek - Riasztópanel (fülkében)
Két rögzítési lehetőség
- Süllyesztetten felszerelve
Lehetővé teszi a panel felszerelését a műszerfalon lévő
többi mérőeszközhöz hasonlóan.
- Univerzális tartókonzollal felszerelve
360°-ban elforgatható, kezelőegységek alá vagy
függőleges felületekre is felszerelhető.

Panel és Konzol

Manuális működtető gomb
szabotázszárral a véletlenszerű kisülés
elkerülése érdekében.
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Figyelmeztető címkék
Kérésre kiváló minőségű címkéket biztosítunk. A címkék 5 éves UV-stabilizált vinylek,
lekerekített élekkel.
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Dokumentumcsomag
A telepítést követően átfogó
dokumentumcsomagot adunk át, amely a
következőket tartalmazza:
- A kockázatértékelési dokumentum
- A telepítés befejezéséről szóló tanúsítvány
- Üzembe helyezési dokumentum
- Karbantartási dokumentumok
- Kezelési kézikönyv
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Kizárólagos forgalmazó:

BlazeCut székhely:

PLE Group Kft.
1025 Budapest
Szépvölgyi út 72.
Magyarország
+36 1 336 0172
blazecut@ple.hu

BlazeCut Pty Ltd
45 Evans Street,
Balmain NSW 2041,
AUSTRALIA
+61 2 8006 1300
R107@BlazeCut.com
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