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Blazecut T-seeria on automaatne tulekustutussüsteem, mis töötab suletud ruumis ilma järelevalve või muude 
seadmeteta. Tulekahju puhkemisel tõuseb temperatuur kaitstud ruumis märkimisväärselt ja rõhk Blazecuti vooliku 
sees suureneb umbes 20 baari. Kui leekide temperatuur tõuseb üle +120 ° C, sulab vooliku pind ja gaas vabaneb 
kõrgel rõhul kohas, kus tulekahju temperatuur on kõrgeim, ja kustutab tule koheselt. 
Gaas ise ei jäta jääke ja on ohutu nii inimestele kui ka keskkonnale.

Maaletooja: 
KG Knutsson AS

Saeveski 12,11214, Tallinn 
telliminw@kgk.ee
+372 651 9319
www.autokataloog.ee

The contents and information contained in this
brochure are believed to be accurate at the time

of publication. If you believe that any content
contained in this brochure is not accurate or you
have any concerns regarding the content, please

advise BlazeCut. BTS000-1905-MASTER

T - Seeria

Automaatne tule-
kustutussüsteem
AUTOD, TÖÖMASINAD, PAADID, ELEKTRIKAPID

Peamised kasutusalad
Erinevat tüüpi maanteetranspordivahendite mootoriruumid, 
puksiirid, kaubikud, maasturid, matkaautod.

Töömasinad, kahveltõstukid, traktorid, ekskavaatorid, 
põllumajandustehnika, kraanad, ATV-d, mootorsaanid.

Elektrikilbid, generaatorid, kaitsmekarbid, akud, muud korpused ja 
kapid.

IT-serverid, telekommunikatsioonikapid, müügiautomaadid, 
sularahaautomaadid, mänguautomaadid.

3D printerid, laserlõikurid, AV-seadmed.

Kustutusaine
BlazeCut T-seeria tooted kasutavad veeldatud gaasi, HFC-227ea kustutusainet. Kustutusaine on ülemaailmselt tuntud 
ja tunnustatud puhas gaasiline aine, mida kasutatakse suurtes kustutussüsteemides. Kustutusgaas on tõhus ja  ohutu 
inimestele ja rajatistele. Seetõttu on see kustutusgaas valitud ka Blazecut T-seeria surveaineks. 
Gaasil on järgmised keemilised omadused:

ei juhi elektrit;
ei põhjusta korrosiooni;
ei jäta nähtavaid jälgi;
ei ohusta teisi seadmeid;
ei kahjusta osoonikihti;
HFC-227ea (FM-200), GWP=3220. 
Veodokumentide märgistused: 
UN3296, H280, CAS 431-89-0.

HFC-227ea on keskkonnasõbralik alternatiiv tulekustutile Halon 1301, mille on heaks kiitnud UL ja FM laborid.

Tootja: BlazeCut s.r.o
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BlazeCut kustuti tehnoloogia

Süsteem sisaldab kuumustundlikku BlazeCut toru, mis on valmistatud spetsiaalsest plastvoolikust ja mille otsad on 
ühendatud terasdetailidega (RST). BlazeCuti toru on ka tulekustutusaine mahuti ja anduritoru, mis reageerib 
tuletemperatuurile (sulamistemperatuur umbes + 120 ° C). Seega pole süsteemis välist mahutit kustutusaine jaoks.

Omadused Rõhunäidik

Kuumustundlik BlazeCut toru 
Turvalise kustutusainega

RST liitmik

Lisavarustus
Tulekustutusüsteemi saab varustada järgmiste lisaseadmetega, mis annavad lisateavet süsteemi töö kohta. Survelüliti 
mõõdab toru sees olevat rõhku ja hoiatab helisignaaliga, kui see mingil põhjusel langeb. Alarmi võib käivitada kas 
nähtava häiretule ja/või helisignaaliga.

Rõhulüliti
Tootekood Tx00ES

Automaatne
Ei vaja hooldamist

* Teiste mõõtmete jaoks on saadaval täiendavad suurused. Võtke ühendust maaletoojaga.
Tootenumbris olev „S” tähis tähendab integreeritud rõhulülitit, mis võimaldab signaalseadmete vahetamist või gaaslahenduse korral 

väljalülitusfunktsiooni. Tx00E ei vaja voolu, Tx00ES vajab toiteallikat.
** Arvutatud 7% (elektriline tulekahju) ja 9% (mootori põleng) korral kontsentratsiooni ja ümbritseva õhu temperatuuri juures +20 ° C. NB! Kui 
temperatuur on madalam, väheneb kustutuspotentsiaal. Lisateabe saamiseks pöörduge oma BlazeCuti maaletooja poole.

Tx00E

Tx00ES

Tehnilised andmed
Mõõtmed ja õige vooliku valimine
Mõõtusid saab arvutada lihtsa meetodi abil, mis annab suletud korpuse mahu meetrites (laius x kõrgus x sügavus). 
Seejärel vaadake allolevast tabelist elektri- või mootorseadmete maksimaalset võimsust, et valida sobiv T-seeria 
mudel.
Märkus: kaitstav ruum peab olema suletud või võimalikult vähese ventilatsiooniga. T-seeria süsteem ei sobi avatud 
tule kustutamiseks. Sõidukisiseste seadmete kohta vaadake kasutusjuhendit aadressil  www.blazecut.com.
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Lai kasutusvaldkond: A-, B-, C- ja E-põlenguklasse saab kaitsta mitmes ruumis.

Kuluefektiivne: hooldust pole vaja, pikk kasutusiga, automaatse aktiveerimise tõttu kulutõhus süsteem. 

Kustutusaine jaoks pole vaja eraldi mahutit: kogu süsteemi saab paigutada ühte kaitstavasse ruumi. 

Varustatud rõhuanduriga, mis annab Teile märku heli- ja visuaalsignaaliga süsteemi aktiveerimise kohta. 

Puhas ja tõhus kustutusaine: laialdaselt kasutatav HFC kustutusgaas (HFC-227ea).

Ei vaja rõhu reguleerimist: süsteem hakkab tööle kustutusaine rõhu tõustes kui temperatuur tõuseb. 

Automaatne töö põhineb temperatuuri tõusul: sobib nii mehitamata seadmete kui ka kinniste ruumide jaoks. 

Iseseisvalt töötav, sõltumatu elektrist.

Ei vaja hooldust = hoolduskulud on 0,00 €.

Pikk tööiga: 5-10 aastat sõltuvalt paigaldusasukohast.

Ei jäta ohtlikke jääkaineid peale kustutamist. Ohutu inimestele.

Ühekordne paigaldamine - ei vaja koolitamist.

Mehaaniline surveandur toru otsas mis näitab süsteemi korrasolekut.

 Madal kasutustemperatuur kuni -40°C.

Tulekustuti aktiveerimistemperatuur  ca +120°C

Surveklapp BC001
Toru ühte otsa on paigaldatud 
rõhulüliti, mis jälgib selle siserõhku. 
Lüliti annab häiresignaali, kui rõhk 
langeb alla seatud piiri. 
Tarnitakse ainult eelseadistatuna.

Häirepaneel KTAP200

Elektrooniline häirepaneel TAP200 
sõidukitele, töömasinatele või paatidele. 
Funktsioonid LED-valguse ja 85 dB 
helisignaaliga.
OK, FAULT=VIGA, FIRE=ALARM. 
Tööpingevahemik 9-36 V, IP65, ava 
suurus 50 mm.

Helisignaal ASU001 
Hoiatustuli ABR001
Ühekordne helisignaal 
ASU001.
Siseseks kasutamiseks.
hoiatustuli ABR001.

Tootekood Nimetus
Max maht (m3)
Elektripõleng

Max maht (m3)
Mootoripõleng

Gaasi kogus
(g)

Toru pikkus
(cm)

Kaal
(kg)

T025E Blazecut 0,25m tulekustutustoru 0,09 0,09 50 28 0,21

T025ES Blazecut 0,25m tulekustutustoru+klapp 0,09 0,09 50 35 0,34

T050E Blazecut 0,5m tulekustutustoru 0,18 0,14 100 53 0,29

T050ES Blazecut 0,5m tulekustutustoru+klapp 0,18 0,14 100 60 0,42

T100E Blazecut 1m tulekustutustoru 0,46 0,35 250 113 0,51

T100ES Blazecut 1m tulekustutustoru+klapp 0,46 0,35 250 120 0,64

T200E Blazecut 2m tulekustutustoru 0,91 0,69 500 215 0,87

T200ES Blazecut 2m tulekustutustoru+klapp 0,91 0,69 500 222 1,00

T300E Blazecut 3m tulekustutustoru 1,37 1,04 750 319 1,23

T300ES Blazecut 3m tulekustutustoru+klapp 1,37 1,04 750 326 1,36

T400E Blazecut 4m tulekustutustoru 1,82 1,39 1000 422 1,61

T400ES Blazecut 4m tulekustutustoru+klapp 1,82 1,39 1000 429 1,74

T500EB Blazecut 5m tulekustutustoru, hulgipakend 2,28 1,73 1250 526 1,95

T500ESB Blazecut 5m tulekustutustoru+klapp, hulgipakend 2,28 1,73 1250 533 2,08

T600EB Blazecut 6m tulekustutustoru, hulgipakend 2,73 2,08 1500 630 2,32

T600ESB Blazecut 6m tulekustutustoru+klapp, hulgipakend 2,73 2,08 1500 637 2,45

Märkus Arv
Aktiveerimistemperatuur (ilma klapita) +105 °C +/-3 °C

Aktiveerimistemperatuur (klapiga) +100 °C +/-3 °C

Aktiveerimisrõhk (ilma klapita) 24 bar +/- 1 bar

Aktiveerimisrõhk (klapiga) 25 bar +/- 1 bar

Märkus Arv
Kasutustemperatuur (ilma klapita)
Kasutustemperatuur (klapiga)
Min. painutusraadius

-40…+90 °C

-20…+80 °C

160 mm
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