Lokální řešení
hasícího systému

Hasící systém fritovací lázně

Rychlá a šetrná požární ochrana,
minimalizuje škody a odstávky.

- ochraňuje fritovací lázně a grily
- uhasí oheň během 2-5 sekund
- ekologicky nezávadný
- nízká spotřeba vody
- automatické a manuální spouštění

- Zachraňuje životy a snižuje škody -
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Autorská práva:
Tento dokument nesmí být duplikován bez předchozího písemného souhlasu společnosti
Ultra Fog AB. Ultra Fog si vyhrazuje právo na změnu designu komponentů nebo služeb bez
upozornění. Ilustrace nejsou měřítkem a jsou jen informačního charakteru. Rozměry a hmotnosti
jsou jmenovité hodnoty a mohou podléhat změnám. Na jakékoliv chyby v tisku či zadání nelze
reklamovat ani uplatňovat nároky na odškodnění. Veškerý ohsah této publikace je majetkem
společnosti Ultra Fog AB.

Obecné Informace
Určeno pro uživatele a technický personál.

Bezpečnost
Systém je navržen pouze pro ochranu fritovací lázně.

Mlhové hasící zařízení Ultra Fog pracuje s vysokým tlakem. Více informací o instalaci
vzorového mlhového hasícího systému naleznete dále v textu. Následující návrh je pouze
vzorový návrh hasíchího zařízení a Ultra Fog nezaručuje shodu výpočtů a funkčnosti s
konkrétními návrhy.

Instalace musí být prováděna kvalifikovanou osobou, která zajistí dohled nad instalací dle
požadovaných předpisů vysokotlakých systémů.

Po aktivaci systému je z trysek vypouštěna vodní mlha, které musí být zajištěn volný
průchod z otvorů hlavic. Hlavice nesmějí být nijak nalakovány či změnněny a nesmějí být
vystaveny vysoké teplotě přesahující (100 °C). Po spuštění systému nehrozí člověku
bezprostřední újma na zdraví, ale je doporučeno dodržovat bezpečnostní vzdálenost 3m.

Na čištění použijte vodu a běžný čistící prostředek.

Základní hasící systém filtrovací lázně Utra Fog

1 - Patentovaná sprinklerová hlavice Ultra Fog
Umístěna nad fritézou nebo grilem

2 - Skříň s ručním spoustěcím ventilem
Kontrolní a servisní tlakový ventil

3 - Tlaková láhev

Láhev plněna vodou a dusíkem

4 - Otevřená hlavice vně digestoře

Popis součástí systému
Ultra Fog tryska s baňkou
Sprinklerová tryska od firmy Ultra Fog ozn. 308-08-B obsahuje:

Horní pouzdro se dvěma otvory: jeden 1/4" otvor pod stálým
tlakem a 1/8" stranový otovor, který propojuje suchou trubku s
manuálně ovládaným ventilem. Na horním krytu je matice,
která je určena k uchycení na "střeše" digestoře fritézy.
Zdroj vodní mlhy: Patentovaná metoda firmy ULTRA FOG
produkuje správnou velikost kapek pro efektivní hašení.
Skleněná baňka: vytváří podpěru pod píst, který drží vodní tlak.
Baňka praskne, pokud teplota dosáhne 141°C a tím uvolní
tlak vody.
Akumulátorový ventil

Akumulátor je vyroben z mosazi a obsahuje tyto součásti:

Pouzdro ventilu (kryt) s pístem.
Bezpečnostní destička: dovolí obsahu tlakové nádoby, aby se
vyprázdnil, pokud tlak překročí 273barů.
Tlakoměr: používá se pro kontrolu tlaku v systému.
Vnitřní trubka tlakové láhve jde dolů na dno talkové láhve a
zajišťuje, že při spuštění je uvolněna správná směs vody a dusíku.
Spouštěcí/vypínací šroub: používá se k uzavření tlakové láhve v
průběhu instalace a údržby.
Tlaková nádoba
Tlaková láhev je naplněna přibližně 70% vody a 30% dusíku.

Otevřená tryska Ultra Fog

V systému je použita otevřená tryska pro Fat Fryer Ultra Fog ozn.
202-035-O. Pokud je systém aktivován manulálně či atomaticky,
tato tryska začne produkovat vodní mlhu ve ventilaci nad fritovací
lázní, aby ji efektivně chránila.

Technická data
Doba hašení vodní mlhou: Obsah vody:
3minuty
Průtok skrze trysku:
8L/min při 100barech
Objem láhve:
26L

70% z celkového obsahu
Doba uhašení:
2-5sec
Spouštěcí teplota
141°C

Operační návod
Automatické spuštění

Když fritovací lázeň začne hořet a plameny vystoupají až k
trysce, zahřejí kapalinu ve spouštěcí baňce na 141°C a baňka
praskne. Automaticky spustí píst, který byl baňkou držen.
Tím se uvolní voda a začne hašení ohně ve fritovací lázni,
která trvá 2-5 sekund.

Automatické vypnutí fritovací lázně pomcí CB1

Jakmile dojde k spuštění hasícího systému, jednotka CB1
automaticky spustí poplašné zařízení a odpojí fritézu od
elektrického napětí. Kontrolní box (CB1) je signalizační
jednotka, která musí být napájena 24VDC nebo 110/230VAC a
je zajištěna samostatnou pojistkou. Jednotka disponuje třemi
bez napěťovými a jedním 24VDC kontaktem, který může být
použit pro ovládání externího sysému (max. 0,5A). Ovládací
skříňka musí být umístěna uvnitř kuchyně.

Ruční spuštění

Systém je možné spustit před prasknutím baňky, pomocí
ručního ventilu, který otevřeme stlačeným pohybem dolů.
Spuštěním voda proniká do trysky a ta začne tvořit vodní
mlhu, současně baňka zůstává neporušená. Po uhašení požáru je možné
opět systém ručně vypnout, pomocí
stejného ventilu, který uzavřeme.
Ruční uvolňovací ventil

Vypnutí spuštěného systému

Ventil pro vypnutí průtoku vody se
použije jakmile je oheň uhašen a není
potřeba vyprázdnit vodu z tlakové
láhve.
Upozornění! Vodní mlha není životu
nebezpečná. Ale v žádném případě
nedávejte prsty na otvory trysky,
kde se vytváří mlha.
Doplnění tlakových lahví a výměna
trysek
Jestliže klesne tlak v láhvi pod 150bar,
je nutno doplnit vodu a CO2 viz. str.8.
Výměna trysek je popsána na str.9.
Doplňovací ventil

Montáž / Instalace
Sprinklerové trysky Ultra Fog
Tryska s měřící vložkou by měla být umístěna
přímo nad středem fritovací lázně 1000 - 1400mm
od filtrovací lázně. Tato tryska je certifikována pro
filtrovací lázně s maximální plochou oleje 2,238m2
Otevřená tryska je připevněna v digestoři a chrání
ventilační otvor.
Tlaková nádoba s vodou
Nádoba by měla být nainstalována tak, aby stála
na zemi a byla připevněna ke zdi. Umístěte nádobu
tak, aby se dal snadno přečíst údaj na tlakoměru a
bylo zabráněno možnému poškození.
Důležité!!! Tlaková nádoba musí být vždy ve vertikální pozici s ventilem měřícím směrem nahoru
a být co nejblíže u rozvodné skříně s manuálním
spouštěním. Z bezpečnostních důvodů musí být
vzdálenost mezi tlakovou nádobou a fritovací
lázní minimálně 3m.
Kvalita vody - čerstvá pitná voda
Použitá voda musí být filtrována nejméně přes
25um filtr a nesmí překročit hodnotu soli nad
50ppm NaCl.
Ruční spouštění/zastavení ventilu
Ventil by měl být umístěn v blízkosti fritovací
lázně, nejlépe jej umístit do skřínky o velikosti
300x200x150mm. Výška od podlahy by neměla
přesáhnout 3m.
Potrubí
Musí být použité bezešvé vysokotlaké
nerezové potrubí o průměru 12x1 mm.
Potrubím je přímo spojen kontejner a hasící
hlavice, které jsou v horním bodě (u hlavice)
zúženy na průměr 1/4". Potrubí, od strany ručně
ovládaného ventilu také zúženo, ale na 1/8".
Kontrolní box (CB1)
CB1 musí být napájen 24VDC nebo 110/230VAC
a musí být chráněn samostatnou pojistkou.
Jeden z volných kontaktů se použije na vypnutí

Spuštění/vypnutí systému
Systém po instalaci aktivujete tím, že odšroubujete
uzávěr na ventilu láhve.
Dekativaci provedete zpětným našroubováním
uzávěru zpět na ventil láhve a utáhnete kam jen to
půjde.
TIP: Po aktvaci systému ponochte odšroubovaný
uzávěr vně skříně, aby byl poruce pro další použití
během údržby.
Flexibilní hadice

Hadice mohou být použity jen za předpokladu,
pokud je schválena typová klasifikace danými úřady.
Montáž potrubí

Před instalací si pečlivě přečtěte "Montážní návod"doc.
no: 20020920, kde je pospsán postup propojení
trubek, připojení trubek k tryskám, aktivace akumulátorů a lahví.Trubky lze ohýbat ručními nástroji a
stroji k tomu určenými. Minimální poloměr ohybu
se nstavuje pomocí stroje, který by měl být vhodný
pro ohyb trubek nejméně 12mm (vnější průměr).
Ohyb potrubí nesmí být menší než 40mm.
Pro tlakovou zkoušku má být použita pitná voda
(filtrace přes 25 mikronů) a vysokotlaké čerpado s
minimálním výkonem 270bar, které je připjeno uvnitř
cabinetu (A). Ventil láhve (B) během testu zůstává
uzavřen. Po dosažení tlaku 270bar, uzavřeme ventil
(A), a po dobu 120min testu by nemělo dojít k žádné
nětěsnosti ani poklesu tlaku. Nětěsnost lze vysledovat

Doplnění 26L lahví systému hašení fritézy Ultra Fog Deep Fryer
Postup opětovného plnění použité nebo prázdné láhve pomocí vyskotlakého
čerpadla.
1. Odšroubujte horní ventil a úplně vyprázdněte láhev.
2. Přidejte 0,8l antikorozní kapaliny. Antikorozní kapalinu je možno objdnat u Ultara Fogu.
3. Před připojením ventilu zpět k láhvi použijte PTEF těsnící pásku a utáhněte silou
10 - 15 Nm. Nyní připojte láhev k hasícmu systému.
4. Pomocí plnící hadice připojte ventil k láhvi dusíku . Plnicí hadice není součástí hasícího
systému a pokud není uvedeno jinak: Plnící hadice "hdice PTFE Art. No. 1000047"
+ spojka GE12.
5. Přidejte dusík pod tlakem 50Bar.
6. Zavřete plnící ventil.
7. Odpojte dusík.
8. K prázdné vodní láhvi připojte vysokotlaké čerpadlo.
9. Nechte aby tlak dosáhnul mírně vyšší hodnoty než je požadovaný tlak na hašení.
10. Otevírejte ventil pokud možno co nejpomaleji.
11. Plňte až do té doby, než se tlak dostane na hodnotu 180 - 190bar.
12. Úplně uzavřete plnící ventil.
13. Vypněte čerpadlo a vyčkejte 1 hod než láhev vychladne a tlak klesne. Čepadlo v případě
potřeby může být využito jinde.
14. Pokud po vychladnutí bude naměřen tlak menší než 180bar, je nutno opakovat bod 8-11.
15. Odpojte hadici vody.
16. Uzavřete plnící ventil.
17. Až láhev dosáhne pokojové teploty musí tlak být mezi 180 - 190bar.
18. Přidejte chybový záznam do údržbového protokolu s jménem a datem odstranění závady.
19. Nyní je systém připraven k použití.

Seznam potřebného materiálu
Dusík v plynném stavu
Plynová hadice + redukce GE-12
Vysokotlaká pumpa >200barů
Antikorozní kapalina
Těsnící PTFE páska

Postup plnění použitých a prázdných lahví bez použití vysokotlaké pumpy
1. Zavřete akumulátorový ventil.
2. Odejměte akumulátor ze systému.
3. Otevřete akumulátor a tím ho kompletně vyprázdněte.
(před pokračováním k bodu 4 je velmi důležité dosáhnout 0bar tlaku v láhvi)
4. Vyšroubujte ventil z láhve a kompletně vyprázdněte láhev.
5. Přidejte (X) litrů nereznoucí směsi do láhve. Nereznoucí směs Art. Nr. 1001032 je možné
objednat přímo u Nordex Agentur.
6. Přidejte (Y) litrů čisté vody do láhve.
7. Před připojením ventilu zpět k láhvi použijte PTFE tesnící pásku a utáhněte silou 10 - 15Nm.
nyní připojte láhev do hasícího systému.
8. Pomocí plnící hadice připojte ventil k láhevi dusíku . Plnicí hadice není součástí hasícího
systému a pokud není uvedeno jinak: Plnící hadice "hdice PTFE Art. No. 1000047" + spojka GE12.
9. Přidání dusíku do tlaku 180-190bar
10. Zavřete plnící ventil.
11. Po schlazení láhve klesne tlak.
12. Opakujte kroky 8-9 do té doby, dokud po schlazení láhve tlak nezůstane na 180bar.
13. Odpojte dusíkovou hadici.
14. Důkladně utěsněte plnící ventil.
15. Po dosažení pokojové teploty láhve, by měl tlak dosahovat hodnoty 170-180bar.
16. Přidejte záznam o údržbě - jméno a datum údržby.
17. Hasící systém je nyní připraven k použití.

Plnící tabukla:
Objem láhve X=Anti-korozant L Y=Voda L
20 Litrů
0,7
13,3
26 Litrů
0,8
17,4
67,5 Litrů
2,3
45

Výměna skleněné baňky v hlavici Ultra Fog
Uvolněte trysku
Použijte klíč s nástavcem

Namontujte vložku v tomto pořadí:

Odejměte kryt baňky s ostřikovačem

1. Píst ventilu
2. Filtr dáme plochou
stranou nahoru

3. Ostřikovač - poléžíme
rýhovou stranou dolů.

Promažte těsnící O-kroužek
Odšroubujte píst ventilu
Filtr by měl být uvolněn spolu s pístem
ventilu. Pokud není, odejměte ho zvlášť.

Před umístěním hlavice zpět, natřete těsnící
kroužek vysoce viskózním silikonovým mazivem.
Ochrání to těsnění před vysušením a zabrání
netěsnosi.

4. Skleněná baňka
- vložíme hrotem dolů.

5. Ochranu skleněné baňky našroubujte rukou.
Finální utahování bude provedeno momentovým
klíčem. Při šroubování dávejte pozor, aby skleněná
baňka byla ve svislé poloze. Pokud není správně
usazena, mohlo by dojít k prasknutí!

Smontovaná hlavice
Smonto

Utáhněte hlavici na 20 Nm!

S použitím momentového klíče s nástavcem, utáhněte na 20Nm.
Utažení musí být p esně na 20Nm!

Náhrada hlavice

Ultra Fog - Klasicfikace ochrany
Systém hašení vodní mlhou Ultra Fog splňuje klasifikaci Class 1 dle po
adavků mezinárodní protipo ární asociace (NFPS, USA). Ultra Fog mlhový
systém vytváří v průměru velmi malé kapičky vody, které zajišťují
efektivní chladící efekt pro hašení ohně.

-Systém hašení vodní mlhou Ultra Fog byl testován ve Švédském Test Laboratory
(SP a v Norském SINTEFu na základě těchto testů je systém certifikován u IMO
(International Maritime Organization).
-Utra Fog systém byl testován a schválen pro obytné, skladovací a obchodní plochy
dle požadavků IMO Res. A.800 (19 .
-IMO and MSC circ. 847 spouštění detektory a alternativy - skleněné baňky.
-IMO, MSC circ. 1165 and MSC circ. 913, strojní plochy.
-Analýza efektivnosti výkonu byla provedena v DNV (Det Norsk Veritas v Norsku.
-Použité laboratorní vybaveí v UL, USA.

Blízký kontak se zákazníky nám pomáhá
se zlepšovat
Udržujeme blízký kontak se zákazníky a upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci.
Částečn za účelem podpory výzkumu aplikací ve specifickém prostředí, což nás
vede k lepším výsledkům, ale také z důvovu zvyšování zákaznických služeb, jakožto
v úprav hasícího systému přesn pole specifických potřeb konkrétního zákazníka.

Zachraňuje životy a chrání majetek

