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System HotFoam™ jest najnowszym osiągnięciem w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ze 

względu na udowodnioną skuteczność i szybkość w zwalczaniu ognia jest najchętniej stosowanym 

rozwiązaniem w miejscach takich jak magazyny, zakłady produkcyjne, hangary lotnicze, 

maszynownie na pokładach statków czy też platformy wiertnicze. Ogromną zaletą Systemu Piany 

Lekkiej oprócz efektywności jest optymalna redukcja szkód wtórnych, jakie niestety występują w 

przypadku zwykłej instalacji wodnej. 

1. Ogólna charakterystyka 

HotFoam™ skutecznie ochrania przestrzenie zamknięte przed większością zagrożeń, ponieważ łączy 

w sobie zalety konwencjonalnych instalacji pianowych oraz znane właściwości gaśnicze wody.  

Drobno rozpylona mgła, która jest wytwarzana natychmiast po jego uruchomieniu powoduje szybki 

spadek temperatury, co może już na tym etapie skutkować ugaszeniem ogniska, jak również 

umożliwia ewakuację. 
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Następnie w krótkim czasie (odpowiednio 

dobranym przez projektanta), chroniony 

obszar jest szczelnie pokrywany pianą, 

która zalewa płomień. Warstwa piany w 

przeciwieństwie do wody utrzymuje się na 

materiale, odcinając dopływ tlenu z 

powietrza, co uniemożliwia zachodzenie 

reakcji spalania, a także dzięki małemu 

przewodnictwu cieplnemu działa 

izolacyjnie na substancje nieobjęte 

pożarem.  

Mała ilość roztworu wyciekającego z piany lekkiej skutkuje tym, że straty po pożarowe są znacznie 

mniejsze niż w przypadku instalacji wodnych.  

 

 

2. Wpływ na środowisko 

Przez wiele lat najczęściej instalowanymi systemami gaśniczymi w przestrzeniach, w których 

przebywać mogli ludzie, były systemy halonowe. Z uwagi na wysoki potencjał niszczenia ozonu na 

mocy Traktatu Montrealskiego zostały jednak wycofane z użycia. W tej chwili jednymi z zalecanych 
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przez instytucje ochrony środowiska środkami gaśniczymi są piany. Opracowany przez firmę Foamax 

system piany lekkiej HotFoam™ bazuje na nowoczesnych, przyjaznych środowisku naturalnemu 

środkach pianotwórczych. Ilość wody wymagana do ugaszenia pożaru jest minimalna, co sprawia, że 

nasze rozwiązanie sprawdza się również w przypadku ograniczonego dostępu do wody oraz redukuje 

szkody związane z potencjalnym wyciekiem do środowiska naturalnego. 

3. Opłacalność 

W porównaniu z innymi, dostępnymi na rynku instalacjami, HotFoam™ jest bardzo opłacalny. 

Wynika to z innowacyjnych, ale jednocześnie prostych rozwiązań. Dzięki unikalnej technologii do 

wytwarzania piany wykorzystywane jest powietrze z wewnątrz chronionej strefy, nawet jeśli jest 

ona wypełniona gorącymi gazami powstałymi na skutek pożaru i gęstym dymem.  

Wobec tego nie ma potrzeby montażu dodatkowej instalacji zapewniającej dopływ świeżego 

powietrza z zewnątrz ani wentylacji oddymiającej. Technologia systemu piany lekkiej pozwala na 

pełną elastyczność w projektowaniu, tak aby zapewnić optymalne rozwiązanie przy najmniejszych 

kosztach. 

4. Szerokie zastosowanie 

HotFoam™ jest równie skuteczny w gaszeniu pożarów materiałów płynnych, jak też palnych 

materiałów stałych. Przy odpowiednim doborze środka pianotwórczego zapewnia bezpieczeństwo 

w miejscach takich jak: 

 Wszelkiego rodzaju magazyny  

 Zakłady przetwórcze 

 Hale produkcyjne 

 Tunele kablowe 

 Tunele kolejowe 

 Petrochemiczne zakłady produkcyjne 

 Hangary lotnicze 

 Elektrownie 

 Maszynownie na pokładach statków i 

platform wiertniczych. 

 

 

5. Zalety Systemu Piany Lekkiej HotFoam™ 

 Opłacalny  

 Szybkie i niezawodne gaszenie ognia 

 Szybkie obniżanie temperatury 

 Wygodny montaż bez potrzeby instalacji przewodów powietrznych 

 Nie jest wymagana wentylacja oddymiająca 

 Niewielkie zużycie wody,  małe zagrożenie powstania szkód wtórnych 

 Elastyczna lokalizacja generatorów piany, możliwość usytuowania nad szczególnie 

zagrożonym obszarem 

 Możliwość całkowitego wypełnienia lub ochrony lokalnej 
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 Lekkie generatory piany na instalacji rurowej 

 Łatwa konserwacja - brak  ruchomych części w generatorach piany 

 Przyjazny dla środowiska 

 

6. Instalacja Systemu HotFoam™ Foamax 

 

Kompletną instalację tworzą następujące elementy: 

 

 Źródło wody  

 Uruchamiający system detekcji 

 Zbiornik do przechowywania środka pianotwórczego 

 Odpowiednio dobranego środka pianotwórczego w zależności od składowanych  

i przechowywanych łatwopalnych substancji 

 Zespół dozowania piany   

 Zawór zalewowy  

 Instalacja rurowa piany/wody 

 Generatory pianowe o zdolności do wytwarzania piany wynoszącej 60 m3/min.  
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Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i zapoznania się ze szczegółami systemu piany lekkiej. 

Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo opisy poszczególnych urządzeń oraz wiele 

porad na temat odpowiedniego doboru zabezpieczeń i konfiguracji systemu. 

 

 

Zespół FOAMAX Fire Fighting systems & equipment 

Twoje bezpieczeństwo to nasza pasja. 

 

 

 

 

 

 


