
Το απαιτητικό περιβάλλον στο οποίο λει-
τουργούν οχήματα όπως φορτηγά, εκσκα-
φείς, λεωφορεία, φορτωτές, απορριμματο-
φόρα δημιουργεί προϋποθέσεις φωτιάς α-
πό υπερθέρμανση ή και από εξωτερικούς
παράγοντες.

Το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης
ενός οχήματος μετά από φωτιά είναι αρ-
κετά υψηλό και μάλιστα, ως απρόβλεπτο έ-
ξοδο, μπορεί να προκαλέσει σημαντική
οικονομική ζημία. Ο χρόνος επισκευής ή
αντικατάστασης του οχήματος είναι επίσης
μια σημαντική παράμετρος που μπορεί να
οδηγήσει ένα έργο σε ανεπιθύμητες καθυ-
στερήσεις. Ας μην ξεχνάμε φυσικά και τον
κίνδυνο σε ανθρώπινες ζωές που μια φωτιά
πάντα είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα.

Το Σύστημα Πυρόσβεσης Οχημάτων
της αμερικάνικης εταιρείας AMEREX λύνει
τα παραπάνω προβλήματα, διασφαλίζοντας
με την πολυετή του παρουσία σε Αμερική
και Ευρώπη την ομαλή και ασφαλή διαχεί-
ριση έμψυχου και άψυχου υλικού. Διαθέτει
FM Approval, διεθνή πιστοποίηση που ε-
ξασφαλίζει την αποτελεσματικότητά του.

Πρόκειται για ένα σύστημα που προσαρ-
μόζεται στο κάθε όχημα, μικρό ή μεγάλο,
παλαιάς ή νέας τεχνολογίας, βαριάς ή ήπιας
χρήσης. Διαθέτει φιάλες σε πέντε διαφο-

ρετικά μεγέθη, οι οποίες μπορούν και να
συνδυαστούν σε συστοιχία αν χρειαστεί.
Το κατασβεστικό υλικό είναι πυροσβεστική
σκόνη ABC, με δύο επιλογές κατασβεστι-
κής ικανότητας. Επιπλέον, διατίθεται η προ-
αιρετική επιλογή δευτερεύοντος δικτύου
κατάσβεσης με πυροσβεστικό αφρό ICE
για την ψύξη των φλεγόμενων επιφανειών
και αποφυγή επανάφλεξης. Οι φιάλες με
το κατασβεστικό υλικό και τα φιαλίδια ε-
νεργοποίησης φέρουν μανόμετρο για τη
συνεχή αξιολόγηση της ετοιμότητας του
συστήματος και είναι σχεδιασμένες έτσι ώ-
στε να αντέχουν σε μεγάλο εύρος θερμο-
κρασιών. Το δίκτυο κατάσβεσης αποτελείται
από σωληνώσεις ανθεκτικές σε κραδα-
σμούς και υψηλές θερμοκρασίες. Τα ακρο-
φύσια κατάσβεσης διαθέτουν αυτόματα α-
νοιγόμενο πυρίμαχο καπάκι για την απο-
φυγή εισχώρησης σωματιδίων στις σωλη-
νώσεις. Το δίκτυο ανίχνευσης μπορεί να
ρυθμιστεί ώστε να ειδοποιεί το Control Pan-
el, είτε σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, είτε
σε επιλεγμένο ρυθμό αύξησης θερμοκρα-
σίας. Τα δεδομένα ανίχνευσης φωτιάς κα-
ταχωρούνται στο Control Panel και μπορεί
κανείς να ανατρέξει σε αυτά για λόγους ε-
πιβεβαίωσης και συλλογής στοιχείων. Φυ-
σικά, το σύστημα διαθέτει επαναφορτιζό-

μενη μπαταρία εκτάκτου ανάγκης σε περί-
πτωση βλάβης της μπαταρίας του οχήμα-
τος.

Ο οδηγός λαμβάνει συνεχή πληροφό-
ρηση, χάρη στο εύχρηστο Control Panel
με διαγνωστικούς λαμπτήρες LED που το-
ποθετείται στο οπτικό του πεδίο. Σε περί-
πτωση φωτιάς, το σύστημα εκπέμπει ηχη-
τική και φωτεινή ειδοποίηση. Το σύστημα
μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα ή και
αυτόματα, από τη θέση του οδηγού και α-
πό εδάφους, σε ειδικά σημεία πρόσβασης.
Το σύστημα έχει τη δυνατότητα προγραμ-
ματισμού καθυστερημένης εκκένωσης του
κατασβεστικού υλικού μετά την ενεργοποί-
ηση. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η α-
σφάλεια του οδηγού και του οχήματος,
διότι δίνεται χρόνος στον οδηγό να στα-
ματήσει το όχημα σε ασφαλές μέρος και
να απομακρυνθεί, ειδοποιώντας τυχόν
προσωπικό που βρίσκεται σε απόσταση
κινδύνου.

Το σύστημα για κάθε όχημα επιλέγεται
προσεκτικά μετά από αυτοψία που πραγ-
ματοποιεί επιτόπου εκπαιδευμένος τεχνι-
κός. Μετά από κάθε εγκατάσταση συστή-
ματος, πραγματοποιείται διαδικασία ελέγ-
χου σωστής λειτουργίας των μερών του.

Οι εκπαιδευμένοι τεχνικοί και συνεργά-
τες μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε
το κατάλληλο σύστημα για εσάς στη σωστή
τιμή, θα το εγκαταστήσουν σεβόμενοι τις
ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας και θα
βρεθούν δίπλα σας σε μελλοντικές συντη-
ρήσεις και τεχνικές ερωτήσεις σας. Ως ο
επίσημος αντιπρόσωπος της AMEREX
στην Ελλάδα, θα χαρούμε να ανταποκρι-
θούμε στις απαιτήσεις σας.

ΠΡΟΝΟΙΑ 
Σύστημα Πυρόσβεσης Οχημάτων
Amerex
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