
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argonite 

Hasenie stálym plynom 

pod tlakom 300 bar 

 



 

 

 

 

 

 

Spoločnosť Kidde vyvinula hasiaci systém 300 

bar Argonite ako alternatívu k súčasne už dobre 

známemu systému, pracujúcemu s tlakom 200 

bar. Tento nový model poskytuje úsporu 30% z 

množstva potrebných cylindrov. 

 

 

Testované a schválené mnohými 

medzinárodnými regulačnými úradmi, zariadenie 

Argonite je efektívnym prostriedkom proti 

takmer všetkým horľavým materiálom a 

tekutinám. Argonite je mimoriadne vhodný na 

použitie v priestoroch, kde je použitie vody či 

peny nevhodné. 

 

 

 

 

Použitie 

• Centrá výpočtovej techniky 

• Počítačové miestnosti 

• Telekomunikačné zariadenia 

• Archívy 

• Ropné rafinérie 

• Ropné a plynové inštalácie 

mimo pevniny 

• Plynové turbíny 

• Kontrolné centrá 

 

 

 

 

Výhody 

• Flexibliný a efektívny proti 

všetkým rizikám požiaru 

• V porovnaní s 200 bar 

systémami šetrí miesto 

• šetrný k životnému prostrediu - 

nulové hodnoty ODP a GWP 

• nezanecháva žiadne stopy po 

použití a teda nepoškodzuje 

objekty, na ktoré je použitý 

• bezpečný na použitie v 

obývaných priestoroch 

• automatické alebo manuálne 

spúšťanie 

• vhodný na podlahové použitie 

či systémy miestnej ochrany 



 

 

 

 

 

 

Systémy „Argonite“ sa skladajú z jedného alebo viac vysokotlakových 

cylindrov spojených spoločnou trubkou. Systém sa spúšťa manuálne 

alebo automaticky - požiarnym detekčným zariadením. Hasiaci plyn sa 

aplikuje prostredníctvom potrubných sietí a nastaviteľných hubíc. 

Znehybňujúce a hasiace schopnosti „Argonite“ reagujú rýchlo a 

spoľahlivo proti akémukoľvek požiaru. V prípade potreby je možné 

integrovať ochranu viac miestností do komplexného systému, pričom 

množstvo potrebnej hasiacej látky sa určí podľa najväčšej plochy. 

Potrebný počet „Argonite“ cylindrov pre danú plochu sa otvorí 

príslušnými kontrolnými ventilmi a hasiaca látka sa aplikuje na 

príslušnú plochu prostredníctvom sekčných ventilov. 

 

V prípade, že neexistuje nebezpečenstvo , že 

dôjde k požiaru na inej ploche v tej istej 

budove, náklady na požiarnu ochranu sa so 

systémom „Argonite“ dajú výrazne znížiť. 

 

Použitím 300 barového systému 

„Argonite“ ušetríte až 30% z množstva 

potrebných oceľových cylindrov, čo 

predstavuje možnosť využitia ušetreného 

priestoru na iné účely a nižšie náklady 

spojené s údržbou, prepravou či výmenou 

cylindrov. Hasiaci systém „Argonite“ je teda 

efektívny a má nízke operačné náklady.   

 

Dizajn systému 

Hasiaci systém „Argonite“ používa 

plynnú zmes pozostávajúcu z 50% 

nitrogénu a 50% argónu. Systém 

redukuje koncentráciu kyslíku do miery, 

ktorá nie je pri krátkodobom kontakte 

zdraviu škodlivá. Bojuje s požiarom 

rýchlo a efektívne bez akýchkoľvek 

negatívnych dopadov na zdravie. 

K dokonalému poznaniu komplexnosti a 

rozsahu ochraňovanej plochy, 

požiarnych rizík a požiadaviek 

miestneho schvaľovacieho úradu, 

špeciálne vyvinutý počítačový program 

systému „Argonite“. 

Ventily  systému 

Ventily systému „Argonite“ sú 

skonštruované takým spôsobom, že je 

možné vymeniť cylindre s hasiacou 

látkou kdekoľvek na svete, bez toho, 

aby bolo nutné vymieňať akékoľvek 

ďalšie časti systému.  

Hodnota tlaku v cylindri  sa dá ľahko 

zistiť pomocou jednoduchého 

meracieho zariadenia a tlakový uzáver 

je nastavený tak, aby umožnil diaľkovú 

kontrolu integrity systému. 

Schválenia 

Hasiaca látka „Argonite“ je schválená 

Saským spolkovým ministerstvom 

vnútra a ostatnými  príslušným úradmi v 

Spolkovej republike Nemecko (číslo 

schválenia SP 52/04 pre hasenie 

požiarov plastov a požiarov typu A a B, 

podľa DIN EN 20). 

Systém „Argonite“ je ďalej schválený 

radom významných medzinárodných 

úradov a inštitúcií ako NFPA, DNV, 

Lloyds Register, Bureau Veritas, the 

Loss Prevention Certification Board, 

CNPP, EPA a VdS Schadenverhuetung. 



 


