
Znany francuski oceanolog Jean-Yves Cousteau powiedział kie-

dyś, że XXI wiek będzie wiekiem wody. ONZ ogłosiła lata 2005-

2015 dziesięcioleciem wody. Nasza firma poświęca wiele swojej 

uwagi sprawie oszczędzanie tego życiodajnego płynu.

Pod nazwą AQUA ECO działa program oszczędności wody, 

przede wszystkim w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W wal-

ce o wodę oferujemy naszą „broń” – prądownice wysokiej jako-

ści i dodatki, skuteczne, czyste ekologicznie środki do zwilżania 

i spieniania, nowe projekty i patenty. 

Podstawą programu AQUA ECO QST jest stały środek zwil-

żający PYROCOM TS spełniający najostrzejsze wymagania, co do 

ekologii i skuteczności. Środki zwilżające można aplikować ko-

rzystając ze specjalnych prądownic RamboJet. Środki zwilżają-

ce są wytwarzane w różnych celach – do gaszenia i do czysz-

czenia. 

Nazwa AQUA ECO QST pochodzi od sposobu wprowadzania 

stałych środków zwilżających – Quick Stik Technology, co ozna-

cza technologię ekologiczną i szybką do wprowadzenia.

Środki zwilżające do gaszenia Pyrocom TS mają doskonałe 

własności powodujące obniżenie napięcia powierzchniowego 

wody, nawet o ponad 60%. Zależnie od wykorzystania efekt ten 

spowoduje zwiększoną skuteczność akcji. Woda o niskim napię-

ciu powierzchniowym o wiele lepiej wcieka do porów i szybciej 

przenika do ogniska pożaru, co przyspiesza jego ochłodzenie

i ugaszenie (więcej informacji na ten temat w karcie „działanie 

powierzchniowych materiałów aktywnych przy gaszeniu – trój-

kąt palenia”). Największą zaletą wprowadzenia stałych środków 

zwilżających jest  zmniejszenie zużycia wody o ponad 50%. Pro-

porcjonalnie do tego skraca się też czas akcji. Następnie ma-

leją koszty nie tylko związane z zużytą wodą, ale i materiała-

mi pędnymi, skraca się czas zaangażowania ludzi przy krótszej 

akcji. Nie da się finansowo ocenić obniżenia ryzyka zranienia 

strażaków lub osób ratowanych przy skróconym czasie inter-

wencji. Wyraźne obniżenie ilości zużytej wody prowadzi do zmi-

nimalizowania kosztów związanych z jej zastosowaniem (przede 

wszystkim domy panelowe i jednorodzinne budynki piętrowe). 

Osobnym tematem jest wykorzystanie środków zwilżających

w stacjonarnych systemach gaszących lub układach hydranto-

wych, gdzie kładzie się szczególnie wielki nacisk na skuteczność 

gaszenia z użyciem minimalnej ilości wody. 

Program AQUA ECO
do oszczędności wody
do gaszenia

DEKALOG PROGRAMU AQUA ECO QST
1. Poprawa skuteczności gaszenia – środek zwilżający istotnie 

obniża napięcie powierzchniowe wody i dzięki temu roztwór 

gaszący działa skuteczniej przy silniejszym efekcie chłodzenia.

2. Oszczędność wody – dzięki poprawie skuteczności gaszącego 

działania wody nabój stałego środka zwilżającego – Pyrocom 

TS oszczędza minimum 50% użytej wody

3. Bezpieczeństwo – wprowadzenie systemu AQUA ECO QST 

jest dzięki bardzo efektywnemu gaszeniu i przyspieszeniu akcji 

czynnikiem zasadniczo zwiększającym bezpieczeństwo interwe-

niujących ludzi.

4. Wydajność – jeden ładunek, zależnie od rodzaju wystarcza na 

500 do 2500 litrów wody

5. Ekologia – środki zwilżające są nietoksyczne, nie szkodzą 

zdrowiu i łatwo degradują się biologicznie (ok. 95% w ciągu

28 dni).

6. Długa żywotność – żywotność środka gaszącego jest minimum 

5 lat. Środek jest odporny na niskie temperatury (przechowy-

wanie i stosowanie do -200C).

7. Proste zastosowania – wprowadzenie systemu AQUA ECO QST 

nie wymaga specjalnych urządzeń – ładunki środka zwilżają-

cego wkłada się bezpośrednio do prądownicy RamboJet lub 

do mieszacza RamboMix. Z mieszaczem można zastosować do-

wolną prądownicę Turbo.

8. Łatwa manipulacja – przy zastosowaniu ładunków odpada 

troska o przygotowanie i mieszanie roztworu gaszącego, prze-

chowywanie pełnych i pustych opakowań.

9. Różnorodność zastosowania – zastosowanie tego środka 

zwilżającego jest bardzo szerokie – od pożaru poszycia leśne-

go, pojazdów, tworzyw, przez mycie plam po produktach ro-

popochodnych aż do instalowania w stacjonarnych systemach 

gaszenia.

10. Oszczędności finansowe – wprowadzenie systemu AQUA ECO 

QST przynosi znaczne obniżenie zarówno szkód spowodowa-

nych pożarem, jak i szkód wtórnych spowodowanych wodą 

podczas akcji. To obniża koszty samej akcji jak i wysokość re-

kompensat za szkody (naprawy, odszkodowania).

ARMATURA WODNO-PIANOWA
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