Co to jest HI-FOG®?
Przyjazny środowisku
system ochrony przeciwpożarowej

Efektywne wykorzystanie
wody do zwalczania pożaru

CHŁODZENIE
Mgła wodna HI-FOG® tłumi ogień poprzez schładzanie płomienia oraz otaczającej go przestrzeni.
Podczas procesu parowania woda pochłania
więcej ciepła (>2 MJ/kg) niż jakikolwiek inny
środek gaśniczy.

ZOBOJĘTNIANIE
Mgła wodna HI-FOG® lokalnie zobojętnia
atmosferę wokół ognia poprzez wypieranie
tlenu: woda podczas procesu parowania
zwiększa swoją objętość ponad 1760 krotnie.

BLOKOWANIE PROMIENIOWANIA CIEPLNEGO
Mikrokropelki mgły wodnej HI-FOG® skutecznie
pochłaniają i rozpraszają ciepło emitowane
przez ogień, chroniąc w ten sposób najbliższe
otoczenie.

Opracowany przez firmę Marioff, system HI-FOG®
jest światowym liderem w ochronie przeciwpożarowej wysokociśnieniową mgłą wodną. Pierwotnie HI-FOG® został opracowany do ochrony
statków pasażerskich. Obecnie wzrasta liczba
możliwości jego zastosowania do ochrony obiektów na lądzie. Mgła wodna HI-FOG® jest naturalnym wrogiem ognia, czego dowodzą tysiące
pełnowymiarowych testów pożarowych i wiele
skutecznie ugaszonych pożarów.

Mgła wodna HI-FOG® wypełnia przestrzeń
objętą pożarem podobnie jak gaz i bardzo
skutecznie chłodzi otaczające powietrze,
dzięki czemu tłumi ogień zanim zdąży się on
rozprzestrzenić.

Tradycyjne niskociśnieniowe systemy tryskaczowe i zraszaczowe wykorzystują dużą ilość wody,
ponieważ zwalczają ogień przez zalewanie i przez
to schładzanie powierzchni palnych. HI-FOG®
wykorzystuje do 90% mniej wody do wytworzenia drobnokropelkowej mgły, która jest najskuteczniejszą gaśniczo postacią wody.

Zakres średnic
kropli (mm)

Ilość kropli
w litrze wody

Powierzchnia
parowania (m2)

Konwencjonalne systemy
tryskaczowe/ zraszaczowe

1…5

15 tys. – 2 mln

1…6

System niskociśnieniowej
mgły wodnej

0.2…1

2 mln – 250 mln

6…30

0.025…0.2

250 mln to 150 mld
Skuteczne schładzanie
i lokalne zobojętnianie

30…250
Skuteczne blokowanie
promieniowania cieplnego

Ochrona
ludzi

Ochrona
mienia

Podczas tłumienia ognia, woda gaśnicza używana przez
tradycyjne niskociśnieniowe systemy tryskaczowe i zraszaczowe często powoduje większe szkody niż sam pożar. Systemy
te są również trudne do instalowania, zwłaszcza
w istniejących już obiektach. Tradycyjne systemy gaśnicze
gazowe nie są odpowiednie dla wielu obszarów wysokiego
ryzyka ze względu na trudności związane z zapewnieniem
szczelności pomieszczenia i redukcją nadciśnienia, wysokie
koszty ponownego naładowania systemu, a także kwestie związane z bezpieczeństwem personelu i ochroną środowiska.
Tradycyjne systemy pianowe powodują często zniszczenia
chronionego mienia. Istnieje też problem utylizacji toksycznych ścieków.
System HI-FOG®, przy minimalnym zużyciu wody, zapewnia
taką samą, lub lepszą skuteczność w tłumieniu ognia jak systemy tradycyjne, co zmniejsza szkody i skraca czas oraz koszty
prac porządkowych i remontowych.

Ochrona
środowiska

Rurociągi systemu HI-FOG® mają małe średnice, dzięki czemu
mogą być instalowane szybko i łatwo, zwłaszcza w istniejących
już obiektach. Ponadto system HI-FOG® wykorzystuje czystą
wodę pitną: jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, mienia oraz
środowiska.

• Skutecznie tłumi ogień
• Zużywa bardzo mało wody
• Łatwy w montażu
• B ezpieczny dla ludzi, mienia
oraz środowiska

Kropla
Zasada działania tradycyjnych niskociśnieniowych
systemów tryskaczowych i zraszaczowych to przede
wszystkim zalewanie powierzchni palnych. Systemy
te podają wodę w postaci dużych kropel, które
tłumią ogień poprzez stopniowe zraszanie płonącej
substancji i otoczenia pożaru. Tradycyjne systemy
mogą powodować znaczne szkody – ich rozmiar może
nawet przekroczyć szkody powodowane przez ogień.

Działanie nieefektywne

Mikrokropelki HI-FOG®
Mgła wodna HI-FOG® składa się z mikrokropelek,
które są najskuteczniejszą gaśniczo postacią wody. Kiedy
system HI-FOG® uruchamia się, natychmiast tłumi
ogień strumieniem mgły wodnej o wysokiej prędkości,
który wnika w płomień. Otaczająca przestrzeń szybko
wypełnia się mgłą wodną i jest schładzana. Mikrokropelki blokują i rozpraszają promieniowanie cieplne. Ogień
gaszony jest przy użyciu zaskakująco małej ilości wody,
zanim zdąży się rozprzestrzenić i wyrządzić poważne szkody.

Działanie efektywne

Co składa się na system
Typowy system HI-FOG®, projektowany, dostarczany
i instalowany przez jego dystrybutora w Polsce, firmę
INSTAC, zazwyczaj składa się z wysokociśnieniowej
jednostki pompowej, zaworów, rurociągów ze stali
nierdzewnej oraz tryskaczy mgłowych HI-FOG® i/lub
otwartych głowic mgłowych HI-FOG®.
Tryskacze mgłowe HI-FOG®
Tryskacze mgłowe HI-FOG® są „zamknięte”, czyli wyposażone w szklaną ampułkę pękającą w odpowiedniej
temperaturze. Dobierane są odpowiednio do zastosowania i temperatury, przy jakiej ma nastąpić aktywacja.
Zapewniają maksymalną skuteczność gaśniczą przy
minimalnym zużyciu wody. Tryskacze mgłowe HI-FOG®
dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych
i montażowych.

Głowice mgłowe HI-FOG®
Głowice mgłowe HI-FOG® są „otwarte”, czyli nie są wyposażone w szklane ampułki. Głowice wykonane są z wysokiej
jakości stali nierdzewnej. Zostały zaprojektowane pod kątem
konkretnych zastosowań i zagrożeń pożarowych, oraz zapewniają maksymalną skuteczność gaśniczą przy minimalnym
zużyciu wody.

Zawory HI-FOG®
Zawory sekcyjne HI-FOG® dzielą instalację na sekcje
gaśnicze. Wykonane są z mosiądzu lub stali nierdzewnej.
Mogą być uruchamiane ręcznie lub automatycznie sygnałami elektrycznymi, hydraulicznymi lub pneumatycznymi.

Rurociągi HI-FOG®
Rurociągi HI-FOG® wykonane są z wysokiej jakości stali
nierdzewnej. Ich średnica wynosi od 12 do 60 mm, są więc
bardzo małe w porównaniu z rurociągami tradycyjnych
systemów tryskaczowych. Podczas montażu, wyginane są
do potrzebnego kształtu, co ułatwia zamontowanie ich
w trudno dostępnych miejscach.

HI-FOG®?
Jednostka pompowa HI-FOG® SPU
(Sprinkler Pump Unit)
Odpowiednia niemal do wszystkich zastosowań, dobierana w różnych konfiguracjach w zależności czy jest to instalacja tryskaczy
mgłowych HI-FOG®, bądź zabezpieczenie kubaturowe głowicami
mgłowymi HI-FOG®.
Jednostka dostępna jest również w wersji z silnikiem diesla (SPUD).
• Modułowa budowa zespołu pomp/silników
• Działanie w trybie ciągłym: wydłużony czas ochrony

Jednostka pompowa HI-FOG® GPU
(Gas-driven Pump Unit)
Stosowana w sytuacjach braku możliwości zasilania z sieci elektrycznej lub takich, w których ilość podanej wody musi być
ograniczona do absolutnego minimum.
•
•
•
•

Napędzana azotem lub sprężonym powietrzem
Bez potrzeby zewnętrznego zasilania elektrycznego
Uruchamianie ręczne, pneumatyczne lub elektryczne
Podłączenie do sieci wodociągowej lub zbiornika zapasu wody

Jednostka butlowa HI-FOG® MAU
(Machinery Space Accumulator Unit)
Stosowana dla potrzeb ochrony całej kubatury małych zamkniętych przestrzeni przemysłowych, zagrożonych pożarem cieczy
palnych lub wystąpieniem zagrożeń specjalnych.
•
•
•
•
•

Napędzana azotem lub sprężonym powietrzem
Bezciśnieniowe butle z wodą
Łatwy montaż i konserwacja
Łatwa integracja z systemami detekcji pożaru
Uruchamianie ręczne, pneumatyczne lub elektryczne

Gdzie stosowany jest HI-FOG®?
Budynki
Hotele, budynki zabytkowe, kościoły
i katedry, galerie sztuki, teatry, duże
serwerownie, szpitale, biblioteki,
muzea, archiwa, budynki mieszkalne,
budynki wysokościowe, więzienia

Infrastruktura transportowa
Tunele drogowe, pociągi, stacje
metra, terminale, lotniska

Marynarka wojenna
Statki i łodzie podwodne

Obiekty przemysłowe i energetyka
Przestrzenie przemysłowe, turbiny
gazowe, turbiny wiatrowe, zakłady
ekstrakcji, smażalniki przemysłowe,
transformatory, tunele kablowe,
taśmociągi

Budowle morskie
Platformy wiertnicze i obiekty
produkcyjne

Zastosowania militarne
Hangary lotnicze, warsztaty
naprawcze/ser wisowe,
ośrodki szkoleniowe, centra
dowodzenia

Dystrybutor w Polsce

Producent
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INSTAC Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 52 G
05-500 Stara Iwiczna
Tel. + 48 22 737 20 85
Fax + 48 22 737 20 86
Email: hifog@instac.pl

Marioff Corporation Oy
P.O. Box 86,
FI-01301 Vantaa, Finland
Tel. +358 (0)9 8708 51
Fax +358 (0)9 8708 5399
Email: info@marioff.fi

Informacje o firmach grupy Marioff i ich przedstawicielach/dystrybutorach, jak też referencje,
można znaleźć na stronie www.marioff.com.

www.instac.pl

Marioff Corporation Oy zastrzega prawo do zmiany lub modyfikacji informacji zawartych
w niniejszej broszurze, w tym danych technicznych, bez wcześniejszego uprzedzenia.
HI-FOG® i Marioff to zarejestrowane znaki handlowe Marioff Corporation Oy. Marioff wchodzi
w skład UTC Fire & Security, firmy dostarczającej rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego dla ponad miliona klientów na całym świecie. Centrala UTC Fire & Security
znajduje się w Connecticut; firma jest jednostką United Technologies Corp., która dostarcza
produkty i usługi z dziedziny wysokich technologii klientom z branży budowlanej i lotniczej na
całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie firmy www.utcfireandsecurity.com.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie dowolnej części niniejszego dokumentu bez wyraźnej
pisemnej zgody Marioff Corporation Oy jest zabronione.
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Statki
Statki wycieczkowe, promy, promy
Ro-Ro, statki transportowe, jachty

