
 

 

 

1. Opis 

System wykrywania pożarów współpracuje z sys-
temem gaszenia tak, że wykrycie pożaru w danym 
miejscu spowoduje automatyczny start instalacji 
wodno-pianowej i automatyczne naprowadzenie 
działek w miejsce ogniska pożaru. Na skutek wy-
krycia pożaru przez system monitorowania zło-
żony z kamery termowizyjnej i szafy sterowniczej 
(WASTE SCAN), prześle sygnał do szafy działek  
z informacją o strefie w której nastąpił pożar. Po 
otrzymaniu odpowiedniego sygnału działka roz-
poczną automatyczne gaszenie predefiniowanej 
strefy. Szafa działek automatycznie ustawi działka 
na zadaną strefę i poprzez Encodery zainstalo-
wane w działkach będzie stale monitorować ich 
pracę.  
Możliwe będzie również gaszenie w trybie ręcz-
nym za pomocą pulpitów sterowniczych lub pa-
nelu radiowego. 

2. Zastosowanie 

System Waste Monitor znajduje swoje zastoso-
wanie w miejscach, gdzie wczesna detekcja jest 
najbardziej istotna a pojawienie się płomienia 
oznacza szybkie rozprzestrzenienie się pożaru.  

System pokazuje nam ciepło powstające podczas 
zachodzenia procesów egzotermicznych. Dzięki 
temu mamy możliwość szybkiej reakcji na dzie-
jące się procesy, a po przekroczeniu pewnych 
wartości temperatury – system sam ugasi pożar. 
 

 

 
3. Elementy składowe 

System składa się z : 
 
 Kamery termowizyjnej 
o Możliwość monitorowania całej powierzchni 

przez jedną kamerę wizyjną dzięki zastoso-
waniu modułu pan & tilt (obrót w pionie i po-
ziomie naśladujący ruch gałek ocznych) 

o Automatyczne skanowanie kilku sekcji kon-
trolowanych 

o Maksymalny czas cyklu wynosi 2 minuty 
o Niedokładność pozycji  <0,2° 
o Możliwość łatwego przełączenia na stero-

wanie ręczne  
 

 
 

 Działka wodno pianowego 
o Działka FJM EL 80, 100, 150 i 200 umożliwiają 

podawanie strumienia wody bądź piany ga-
śniczej na znaczne odległości w szerokim za-
kresie przepływu. Seria EL to działka stero-
wane elektrycznie. Za pomocą silnika elek-
trycznego można dowolnie regulować zasięg 
strumienia poprzez zmianę wysokości oraz 
obrót, specjalny zawór pozwala natomiast 
uzyskać pożądany strumień od zwartego po 
mgłowy. Specjalna konstrukcja oraz odpo-
wiednio dobrane materiały sprawiają, że 
działka są wytrzymałe i odporne na korozję. 

 
 
 
 

Nazwa produktu WASTEmax  
Opis Zintegrowany system detekcji z działkami wodno pianowymi 
Producent Foamax 
Wydanie 1.1/2017 



 

 

 
 Bladder tank 
o Zbiornik przeponowy używany jest w celu 

magazynowania i dozowania środka piano-
twórczego do systemów gaśniczych wod-
nych o zmiennych przepływach i/lub ciśnie-
niach. Instalacja ze zbiornikiem Bladder Tank 
jest idealnym rozwiązaniem w przypadku 
modernizacji systemu tryskaczowego w sys-
tem zraszania wodno-pianowego. Stała do-
zowania, niezależnie od natężenia prze-
pływu, jest osiągana przez wyrównanie ci-
śnień między koncentratem pianotwórczym 
w przeponie a wodą w układzie przepływa-
jącą przez dozownik. 

 
 Dozownik środka pianotwórczego 
o Dozownik TPW jest używany w połączeniu ze 

zbiornikiem przeponowym – bladder tank. 
Taki zespół dozowania i magazynowania 
środka pianotwórczego zapewnia znakomite 
parametry wytwarzanej piany. Dokładne do-
zowanie środka pianotwórczego niezależnie 
od przepływu i ciśnienia, ma zasadnicze zna-
czenie dla prawidłowej pracy systemu piany. 

 
4. Przykłady zastosowań 

 

 

 

 

 

 

 



  

  


