
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasiaci systém CO2 

 

 

 

 

 



 

Technika hasenia 
 

 

 

CO2 je bezfarebný, nevodivý plyn bez 

zápachu. V hasiacich systémoch je do 

CO2 zväčša primiešaný špeciálny, 

identifikovateľný pach. 

Hasiaci efekt CO2 je založený na 

princípe znižovania obsahu kyslíku vo 

vzduchu do miery, kedy sa zamedzí 

chemickým výbušným procesom, 

tvoriacim požiar. Sekundárnym krokom 

je následné schladenie. Ako plynná 

hasiaca látka, CO2 penetruje príslušný 

priestor rýchlo a rovnomerne. 

 

CO2 je vhodnou hasiacou látkou pre 

hasenie požiarov nasledovných 

materiálov: 

 

• Horľavých tekutín, či iných látok 

správajúcich sa ako horľavé tekutiny pri 

požiari 

• Zápalných plynov, za predpokladu, že 

nemôže dôjsť k vytvoreniu žiadnej 

horľavej zmesi plynu a vzduchu po 

uhasení 

• Elektrické prístroje 

• Horľavé materiály ako drevo, papier a 

textil, ktoré pri hasení vyžadujú vyššiu 

koncentráciu CO2 a dlhšiu dobu hasenia  

 

V prípadoch, kde aplikácia CO2 môže 

ohroziť ľudí, je možné časovo oddialiť 

spustenie systému. Kaplikácii CO2 dôjde 

až po uplynutí nastaveného časového 

odseku, počas ktorého ľudia bezpečne 

opustia ohrozené priestory. 

Spomaľovacie zariadenie „Kidde Brand-

und Explosionsschutz“ pracuje 

vzduchovým oddialením, čo znamená, 

že aj v prípade zlyhania vo fáze detekcie 

požiaru, spustenie hasiaceho systému je 

oddialené, zatiaľ čo sú ľudia zvukovo aj 

vizuálne varovaní, aby opustili dané 

priestory.        

Hasiace systémy CO2 „Kidde Brand – 

und Explosionschutz“ 

• Navrhnuté, inštalované a udržiavané 

skúsenými a vyškolenými inžiniermi 

• Schválené VdS 

• Dosahujú zľavy na poistných 

príplatkoch 

• K dispozícii s komponentami na 

zoznamoch UL/FM 

 

CO2 a ochrana životného prostredia 

Emisie CO2 bývajú často diskutované v 

súvislosti s globálnym otepľovaním. 

CO2, ktorý sa používa v hasiacich 

zariadeniach nie je špeciálne vyrábaný, 

ale získavaný ako vedľajší produkt z 

iných technických procesov, či z 

prírodných zdrojov. Zároveň, hasiace 

systémy používajúce CO2 zabraňujú 

vzniku CO2 a ďalších škodlivých plynov, 

vznikajúcich pri požiari. Nie je teda 

nutné zakázať produkciu CO2 z 

ekonomických dôvodov. Práve naopak, 

hasenie systémami s CO2 zohráva 

významnú úlohu pri ochrane životného 

prostredia. 

 

 



 

Príklady použitia 
 

 

 



 

Vysokotlakové systémy CO2 
 

 

 

Hasiaca látka je skladovaná ako v 

tekutej forme v oceľových 

cylindroch, pod tlakom približne 

60 bar. K dispozícii sú nasledovné 

veľkosti cylindrov: 

8 l / max. 6 kg CO2 – náplň 

10 l / max. 8 kg CO2 - náplň 

40 l / max. 30 kg CO2 - náplň 

67 l / max. 50 kg CO2 - náplň 

 

Batérie cylindrov (jednotnej 

veľkosti) je možno kombinovať 

podľa potrebného množstva 

hasiacej látky. 

Každý cylinder je monitorovaný 

vzhľadom na únik CO2 a každý 

zaznamenaný únik je evidovaný 

na požiarnom detekčnom panely. 

Ako náhle je požiar zaznamenaný 

automatickým detektorom (1), 

alebo manuálnym spustením (2), 

požiarny detekčný systém (3) 

spustí alarm a elektricky otvorí 

kontrolné fľaše. Spustený CO2 

aktivuje zariadenie vzdušného 

oddialenia (6) a spustí poplašný 

alarm (7) v ochraňovanej 

miestnosti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Paralelne s týmto,  

detekčný panel spustí 

poplašný alarm (4). Po 

uplynutí nastaveného 

časového úseku sa fľaše 

s hasiacou látkou (8) 

pneumaticky otvoria a CO2 

sa aplikuje do miestnosti 

prostredníctvom 

nastavených hubíc (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nízkotlakové systémy CO2 

 

 

 

Z dôvodu zníženia údržbových nákladov, 

sú množstvá hasiacej látky od 2 t a 

vyššie skladované v príslušných 

kontajneroch namiesto skladovacích 

fliaš. CO2 je schladený na teplotu -20˚C 

a v tekutej forme je uskladnený v 

separovanej nádobe pod tlakom 

približne 20 bar. 

Celková nádrž (8) je postavená na 

váhe, ktorá je schopná zaznamenať 

úbytok približne 10% z hmotnosti 

nádrže, pri úniku CO2 a vyšle signál 

detekčnému panelu. Ten, použitím 

automatických (1) alebo manuálnych 

(2) detektorov otvorí solenoidné ventily 

a zariadenie časového oddialenia (6). 

Potom sa spustí vzdušná siréna (7), 

spolu s elektrickým alarmom (4,5). 

Súčasne sa spustí načasované 

odpočítavanie na vzduchovom a 

elektrickom časovači. Po uplynutí 

nastavenej doby v obidvoch 

časovačoch, sekčný ventil (9) sa 

pneumaticky otvorí a aplikuje sa hasiaca 

látka. Pred aplikáciou sa pneumaticky 

alebo elektricky uzatvoria všetky dvere, 

hoci ostanú nezamknuté. Po uplynutí 

doby aplikácie hasiacej látky, väčšinou 

120 sekúnd, sekčný ventil sa uzavrie.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Všetky zmienené kontrolné funkcie sa vzťahujú iba na 

priestory postihnuté požiarom. Z tohto dôvodu, zlyhanie 

v iných priestoroch, takisto podliehajúcich ochrane 

systému, nie je možné bez spustenia požiarneho alarmu 

a odčítania nastaveného časového oddialenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


