
 

 

FUNKCJE POTRZEBNE DZIŚ I JUTRO 

System Suchego Gaszenia 

 

 

 Wartość sprzętu komputerowego, a przede wszystkim danych w serwerowniach nierzadko ma ogromną 

wartość. Wówczas, gdy danych nie da się odtworzyć na skutek np. pożaru, ochrona tego pomieszczenia 

nabiera szczególnego znaczenia. 

Systemy gaszenia są bardzo skutecznym systemem uzupełniającym ochronę obiektu przed pożarem. Jego 

działanie ukierunkowane jest na likwidacje powstałego już pożaru. Zasada działania systemu polega na 

bezpośrednim wyrzucie środka gaśniczego do chronionego pomieszczenia. Wyrzut środka gaśniczego jest 

ostatnią fazą procedury ochrony budynku przez systemy sygnalizacji pożaru. 



 
 
 
 

 
 
 

System gaszenia TA-200 oparty na środku gaśniczym HFC 227ea gwarantuje ochronę 

strategicznych danych, wartościowego sprzętu elektronicznego oraz minimalizuje 

straty spowodowane przestojami eksploatacyjnymi. Nadaje się do gaszenia pożarów 

klasy A (drewno i inne materiały zawierające celulozę), klasy B (ciecze palne) oraz 

pożarów klasy C (sprzęt oraz instalacje elektryczne pod napięciem). 

Mechanizm gaszenia pożarów przy użyciu FM-200 ma charakter aktywny. Jego 

działanie polega na fizycznym schładzaniu bezpośredniej strefy pożaru na poziomie 

molekularnym. Jest czystym środkiem gazowym, nie zawierającym żadnych dodatków 

olejowych lub żrących. Po użyciu nie pozostawia śladów i może być szybko usunięty 

poprzez wentylację pomieszczenia. Wysoki próg parowania FM-200, w połączeniu z 

właściwie zaprojektowanym systemem, nie powoduje termicznych uszkodzeń czułych 

urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Nie przewodzi również prądu i przy braku 

nadmiernej wilgoci nie wchodzi w reakcje z powszechnie stosowanymi materiałami 

konstrukcyjnymi, takimi jak: metale i polimery. Tym samym nie powoduje korozji. W 

stężeniu projektowym (do 9%), środek ten nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla 

człowieka - nawet w jego obecności ewakuacja ludzi może być bezpiecznie 

przeprowadzona. 

Ugaszenie pożaru we wczesnej krytycznej fazie to najskuteczniejszy sposób uniknięcia 

nieodwracalnych szkód oraz związanych z nimi kosztów napraw, dlatego nasz system 

daje wymierne oszczędności w kwotach często wielokrotnie przewyższających koszt 

wykonania naszej instalacji gaśniczej TA-200. 

  



 
 
 
 

 
 
 

Wykonane przez nas instalacje i dostarczane urządzenia projektowane są tak, aby 

spełniać wymagania norm oraz posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia instytutów i 

placówek certyfikujących, takich jak: 

 CNBOP-Polska, Certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej - Aprobata Techniczna CNBOP 

 PZH-Polska, Atest Państwowego Zakładu Higieny na środek gaśniczy 

 znak budowlany B na zgodność z wymaganiami dyrektywy CPD Unii 

Europejskiej (Obowiązek znakowania Stałych Urządzeń Gaśniczych znakiem 

budowlanym B wynika z ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 

2004r.  (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późń. zm).) 

 Znakowanie CE i П (Pi) na zgodność z dyrektywami PED i TPED 
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  Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi systemami dla serwerowni: 

 System monitoringu środowiska (kontrola temperatury, wilgotności, sterowanie klimatyzacją, 
itp.) 

 Zasilanie gwarantowane i rezerwowe (UPS, generator) 

 Monitoring wizyjny IP 

 Systemy zabezpieczeń technicznych (systemy ppoż, alarmowe, kontroli dostępu) 
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