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AKTYWNA LINIA SAMOGASZ¥CA – ALS

ALS to system samoobs³ugowy, niezale¿ny od zewnêtrznych Ÿróde³ 

zasilania specjalnie zaprojektowany do instalowania wewn¹trz ró¿nego 

rodzaju urz¹dzeñ elektronicznych i elektrycznych. Stosuje siê go do 

zabezpieczenia m.in. skarbców, wrzutni nocnych, bankomatów, centrali 

telefonicznych, szaf sterowniczych, UPS-ów, serwerów, archiwów, komór 

silnika itp. System cechuje bardzo wysoka skutecznoœæ i niezawodnoœæ 

dzia³ania. Skutecznoœæ gaœnicz¹ zapewnia zastosowany do uk³adu œrodek 

gaœniczy hexafluoropropan FE-36 (HFC-236fa), zamiennik halonu 1211. 
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Dzia³anie uk³adu:

Istot¹ dzia³ania ALS jest detektor ciep³a – który ma postaæ przewodu wykonanego ze specjalnego polimeru 
zapewniaj¹cego natychmiastow¹ reakcjê na zarzewie ognia b¹dŸ temperaturê. Przewód polimerowy, 
ciœnieniowy po³¹czony ze zbiornikiem wype³nionym œrodkiem gaœniczym, którego sk³ad fizyko-chemiczny 
spe³nia funkcjê czujki temperaturowej, w przypadku 
wyst¹pienia zarzewia ognia pêka dok³adnie w miejscu 
zap³onu (lub przegrzania) wyrzucaj¹c pod ciœnieniem                                                                         

strumieñ œrodka gaœniczego wprost w kierunku 

ognia gasz¹c go w zarodku. Przewód polimerowy 

wprowadza siê do wewn¹trz zabezpieczanych 

urz¹dzeñ. Dodatkowe zastosowanie krañcowego 

zaworu ciœnieniowego umo¿liwia dzia³anie 

sygnalizacji alarmowej dŸwiêkowej lub œwietlnej np. 

na portierni zak³adu natychmiast po zadzia³aniu 

systemu. 

Dlaczego ALS jest tak efektywny?

? poniewa¿ istot¹ ALS'u nie jest wykrywanie ognia 
w jednym, ale w ka¿dym punkcie na ca³ej  d³ugoœci 
linii;

?linia wykrywacza zainstalowana jest wewn¹trz 

zabezpieczonego urz¹dzenia, co umo¿liwia 

w y k r y c i e  i  u g a s z e n i e  o g n i a  w  j e g o  

najwczeœniejszym stadium;

Dlaczego zalecamy zastosowanie ALS?

?jest niezwykle skuteczny I niezawodny;
? jest porównywalny z innymi systemami istniej¹cymi na naszym rynku ale tañszy w monta¿u i eksploatacji;

?jest technologicznie nowoczesny;

?jest prosty w obs³udze i konserwacji;

?ALS do pracy nie wykorzystuje elektronicznych urz¹dzeñ wykrywczych przez co na skutecznoœæ jego 

dzia³ania nie maj¹ wp³ywu takie czynniki jak wilgotnoœæ, nieczystoœci czy ruchy  powietrza;

? w zale¿noœci od wielkoœci zabezpieczonego urz¹dzenia stosujemy ró¿ne rozmiary zbiorników 

i d³ugoœci linii. 
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