ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

BONPET
10 χρόνια εγγύηση
Χωρίς συντήρηση

Παγκόσμια ασφαλιστική κάλυψη
που αποζημειώνει έως €1.000.000
Απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον,
αβλαβές για τον άνθρωπο και τα ζώα

22.25.10.59 / 96.25.10.59
www.fire-defender.com

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΟΝΟΜΑΣΙΑ: BONPET Συσκευή Αυτόματης Πυρόσβεσης

Μηχανισμός Πυρόσβεσης
των Χημικών

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1030 gr.

Όταν το υγρό ΒΟΝΡΕΤ έρθει σε
επαφή με την φωτιά, πρώτα παράγει

ΒΑΡΟΣ ΑΜΠΟΥΛΑΣ: 830 gr.

ψύξη ρίχνοντας το θερμικό φορτίο
κάτω από το σημείο ανάφλεξης,

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 x 280 mm

ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται
προϊόντα αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ) τα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 600 cm3
ΤΥΠΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ: Γυαλί ασφαλείας
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: Υγρό που μετασχηματίζεται παίρνοντας
κυρίως αέρια μορφή όταν θερμαίνετε
ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αυτόματη ενεργοποίηση όταν η θερμοκρασία
φτάσει τους 75οC - 85οC με ανώτατο όριο θραύσης τους 90οC στιγμιαίας θερμοκρασίας, χωρίς απαίτηση καμιάς εξωτερικής τροφοδοσίας. Δυνατότητα και χειροκίνητης
ενεργοποίησης (Bonpet triggering device)
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ: Συνδυασμένος: γρήγορης αποβολής οξυγόνου από
την καιόμενη επιφάνεια, παραγωγή προστατευτικού φιλμ που αποτρέπει την
περαιτέρω ανάφλεξη

οποία δεσμεύουν τοπικά το οξυγόνο
παράγουν διοξείδιο σπάζοντας έτσι
την αλυσίδα της φωτιάς. Επίσης
πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το
μοναδικό υλικό που έχει Δεύτερη
ενέργεια στην κατάσβεση πυρκαγιάς,
διότι όπου πέσει το υλικό μετά την
ενεργοποίηση της αμπούλας αφήνει
ένα λεπτό στρώμα σε μορφή φιλμ
που η χημική του σύσταση δεν
επιτρέπει την επανάφλεξη της φωτιάς.
Το υγρό Bonpet κατασκευάζεται με
τη χρήση των ακόλουθων χημικών,
Ουρία CO ( NH 2 ) 2 Χλωριούχο
Αμμώνιο Αφυδατωμένη Ανθρακική

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον, αβλαβές

Σόδα Πυριτικό Αμμώνιο Θειικό

για τον άνθρωπο και τα ζώα

Αμμώνιο Καμένη στύψη, κλπ.

ΟΓΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΙΑΛΗ: 8 m3
ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 10 χρόνια
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Αμπούλα Αυτόματης Πυρόσβεσης
Η αμπούλα αυτόματης πυρόσβεσης ΒΟΝΡΕΤ, είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας
και αποτέλεσμα πολύχρονων δοκιμών σε πανεπιστήμια της Ιαπωνίας.
Η εξέλιξη της χημικής φόρμουλας συνεχίστηκε στην Ευρώπη από
πανεπιστημιακούς χημικούς μηχανικούς καθιστώντας το υγρό ΒΟΝΡΕΤ ένα
από τα ισχυρότερα κατασβεστικά υλικά παγκοσμίως.
Η

αμπούλα

υγρού
με

σε

πάχος

BONPET,

αεροστεγώς
γυαλιού

1mm

περιέχει

600ml

χημικού

κλεισμένη

γυάλινη

αμπούλα

και

διαστάσεις

80

x

Στην διάρκεια των 10 ετών δεν χρειάζεται καμία
συντήρηση

διότι

δεν

περιέχει

προωθητικά

αε-

280

ρια, δεν απαιτείται ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος, δεν

mm, ολικό βάρος 1030gr. και δεν είναι υπό πίεση

απαιτεί αισθητήρες ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για την ενεργο-

(δεν περιέχει προωθητικά αέρια).

ποίηση της.

Το διάλυμα αυτό είναι απολύτως ασφαλές, δεν περιέχει

Δεν προκαλεί καμία βλάβη σε μηχανήματα και σε ηλε-

τοξικές ουσίες που θα αποτελούσαν κίνδυνο για την

κτρονικούς εξοπλισμούς και δεν αφήνει υπολείμματα.

υγεία, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ κατά την

Όλες οι αμπούλες ελέγχονται και κλείνονται χειροποίητα.

χρήση της συσκευής με φωτιά δημιουργούνται προϊόντα

•

Έγκριση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
22734 Φ.701.6/30-4-2007.

•

Έγκριση Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
4232/06/08 04-03-2008.

αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ) που επίσης είναι ακίνδυνα για τον
άνθρωπο τα ζώα και το περιβάλλον, κάτι το οποίο έχει
πιστοποιηθεί από διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα και
Ευρωπαϊκά εργαστήρια.
Η συσκευή ΒΟΝΡΕΤ είναι κατάλληλη για κατάσβεση πυρκαγιών
κατηγορίας Α (ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), Β (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), C (ΑΕΡΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ), F (ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ) και επίσης για κατάσβεση
πυρκαγιών Ε ηλεκτρικού εξοπλισμού τάσεως έως και 60.000 Volt
(δηλαδήμέχρικαιμετασχηματιστέςδικτύουδιανομήςυψηλήςτάσης)
χωρίς να προκαλεί βραχυκυκλώματα.
Η συσκευή ΒΟΝΡΕΤ κατά την εφαρμογή της ισχύουσας
νομοθεσίας πυροπροστασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου
απαιτείται ως αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής, με
διάρκεια ζωής 10 έτη.
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Αποτελεσματικότητα
Για να υπολογίσουμε με τον
καλυπτόμενο χώρο από τις
αμπούλες αυτόματης
πυρόσβεσης BONPET πρέπει
να λάβουμε υπ’ όψιν ότι κάθε
αμπούλα καλύπτει 4m2 (τετραγωνικά μέτρα) ή 8m3 (κυβικά μέτρα)
ενός κλειστού χώρου, όταν τοποθετηθεί σε 2m μέτρα ύψος πάνω από
την προστατευόμενη επιφάνεια.

Οι αμπούλες αυτόματης πυρόσβεσης BONPET φυσικά
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως συμπληρωματικά
μέσα στα υπάρχοντα συστήματα πυρόσβεσης ενός
μεγάλου χώρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αμπούλες
BONPET τοποθετούνται στα σημεία που παρουσιάζουν τον
υψηλότερο βαθμό κινδύνου πυρκαγιάς (δηλαδή στα σημεία
που μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά).

Για κατάσβεση των πυρκαγιών κατηγορίας Β (δηλ.
εύφλεκτα υγρά), κάθε αμπούλα καλύπτει 2m2
(τετραγωνικά μέτρα) και η αποδοτικότητα εξαρτάται από
τις ιδιότητες του υγρού που καίγεται.
Οι αμπούλες αυτόματης πυρόσβεσης BONPET μπορούν
να προστατέψουν αποτελεσματικά χώρους με μικρό
κυβικό όγκο σβήνοντας τη φωτιά στο ξεκίνημά της.
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Αποτελεσματικότητα
Τοποθετώντας τις αμπούλες μέσα ή επάνω σε ηλεκτρικούς

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα σημεία αυτά είναι

πίνακες, πάνω από ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, κάτω

αδύνατον να καλυφθούν από συστήματα ογκομετρικής

από αποροφητήρες κλπ, αποτρέπουμε μεγαλύτερες

τεχνικής (ολικής κατάκλισης κλπ) λόγω ασύμφορου

καταστροφές από την εξάπλωση της φωτιάς.

κόστους, από αυτά όμως στατιστικά ξεκινούν οι
περισσότερες πυρκαγιές.

Διαδικασία εφαρμογής λειτουργίας της αμπούλας BONPET

Εφαρμογή της αμπούλας BONPET σε οροφή μηχανοστάσιου

Εφαρμογή της αμπούλας BONPET κοντά σε ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς
που είναι αδύνατον να καλυφθεί με συστύματα ολικής κατάκλισης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ

BONPET

Η χειροβομβίδα της Bonpet ενεργοποιείται
πετώντας την στην εστία της φωτιάς.
Χρήση τόσο σε ανοικτούς όσο και σε κλειστούς χώρους
Αποτελεσματική σε πυρκαγιές κατηγορίας A, B, F με
παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.
Διαστάσεις: 197mm X Φ64mm
Βάρος: 700g - Περιεκτικότητα: 500ml
Τρόποι Εγκατάστασης της χειροβομβίδας Bonpet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αφαιρέστε την χειροβομβίδα από τη συσκευασία
Βγάλτε το πλαστικό κάλυμμα από τη θήκη
Αφαιρέστε προσεκτικά τη θήκη
Τοποθετήστε τη θήκη κάθετα στον τοίχο
Τοποθετήστε τη χειροβομβίδα στη θήκη
Τοποθετήστε το κάλυμμα πίσω στη θήκη
Εγκαταστήστε τη χειροβομβίδα σε χώρο που έχουν
πρόσβαση όλοι
Η χειροβομβίδα έχει σχεδιαστεί ώστε να σπάει ακόμα
και αν πέσει από ύψος 40-5-cm

Τρόποι χρήσης
•
•
•

•

Με πέταγμα πάνω σε τοίχο που βρίσκεται η φωτιά
Με πέταγμα πάνω στη φωτιά
Προσοχή: Μην ρίχνετε τη χειροβομβίδα απευθείας
σε μαγειρικό λάδι που έχει πάρει φωτιά καθώς μπορεί
να προκαλέσει διάχυση του φλεγόμενου υλικού.
Αντιθέτως, ρίξτε τη χειροβομβίδα σε έναν τοίχο πάνω
από τα υλικά που καίγονται.
Αραίωση με νερό

Η χειροβομβίδα της BONPET
είναι οικολογικό προϊόν και είναι
ακίνδυνη για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Kάντε κλικ για να δείτε το βίντεο με πείραμα που έγινε από ειδικούς
για πυρόσβεση με Bonpet χειρόβομβίδα:

https://www.youtube.com/watch?v=cZY9VTuporU

BONPET
SPRAY 600gr.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ:
• μικρές αρχικές πυρκαγιές
• στο σπίτι,
• στην κουζίνα
• μαγειρεία, ψησταριές,
• γραφεία,
• αποθήκες,
• αυτοκίνητα, τροχόσπιτα,
• εξοχικό, σκάφη.

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Είναι μη τοξικό, βιοδιασπώμενο, φιλικό προς
το περιβάλλον.

Λειτουργική ζωή: 5 έτη

Το πυροσβεστικό σπρέι Bonpet είναι ένα πρωτοποριακό
προϊόν σχεδιασμένο για χρήσεις ασφαλείας.
Είναι ένα αποτελεσματικό μέσο πυρόσβεσης για πυρκαγιές
τύπου A - B - F παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αφαιρέστε το καπάκι.
• Πλησιάστε κοντά στην πυρκαγιά ένα μέτρο και
σημαδέψτε στη βάση της φωτιάς.
• Πατήστε τη σκανδάλη και ψεκάστε όλη την φλεγόμενη
επιφάνεια.

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

22.25.10.59 / 96. 25.10.59
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Πιστοποιητικά

NATO CODIFICATION SYSTEM - SYSTÈME OTAN DE CODIFICATION
REQUEST FOR A NATO COMMERCIAL AND GOVERNMENT ENTITY CODE (NCAGE) /
DEMANDE DʼUN CODE OTAN D'ORGANISME COMMERCIAL OU GOUVERNEMENTAL (NCAGE)

PART B

PARTIE B

1*

FROM / DE

2

4*

CONTROL NUMBER / NUMÉRO DE CONTRÔLE

WL

REFERENCE / RÉFÉRENCE, DATE

MOE CODE /
CODE ORG

W
5*

NCAGE CODE ASSIGNED /
CODE NCAGE ATTRIBUÉ

1
7*

0

7

7

Q

TYPE OF ORGANISATIONAL
ENTITY CODE ASSIGNED /
CODE TYPE D'ORGANISME
ATTRIBUÉ

E
8*

NCAGE STATUS DESIGNATOR
CODE ASSIGNED/
CODE POSITION NCAGE
ATTRIBUÉ

3*

JULIAN DATE /
DATE JULIENNE

L

0
6*

6

0

6

TO / POUR

WL/1077Q

SERIAL No. /
N° SÉRIE

2

0

1

REVISED NAME AND ADDRESS AS INDICATED /
NOM ET ADRESSE RÉVISÉS COMME INDIQUÉ

BONPET SYSTEMS D.O.O.
OBRTNIŠKA CESTA 30
1420 TRBOVLJE
SLOVENIA
tel. : +386 3 5614720
fax. : +386 3 5614722
www : WWW.BONPET.SI
e-mail : bonpet@siol.net

A
9

REMARKS / REMARQUES

10

NATO FORM AC/135-No 2B

(02.01)

SIGNATURE

Aleš Železnik
NCB SLOVENIA

FORMULAIRE OTAN AC/135-N° 2B

