
Teie tootmise ohutus
Tulekahju ja tolmuplahvatusi saab usaldusväärselt ära 
hoida Atexoni automaatse sädemetuvastus- ja kustutus-
süsteemi abil. See töötab ka plahvatusest kiiremini.
1. See töötab ka plahvatusest kiiremini



Atexoni sädemetuvastus- ja kustutussüsteem hoiab ära tolmuplahvatused ja tulekahju, 
tuvastades sädemed ja kustutades need automaatselt. Väike kogus kustutusvett, ligi-
kaudu viis liitrit, ei kahjusta tootmismasinate filtreid. Automaatne süsteem peatab kus-
tutamise mõni sekund pärast ohu kõrvaldamist ja on valmis järgmise algava tulekahju  
rahoidmiseks.

Atexoni sädemetuvastussüsteemi töö

1. Sädemetuvastajad tuvastavad süüteallikad millisekundi jooksul.
2. Kustutusseade kustutab sädemed ja hõõguvad söed väikese koguse veega.
3. Signaalimarsruuter suunab ja jälgib kustutamist.
4. Juhtpaneel VR18Z jälgib kogu süsteemi.
5. Signaalseade väljastab alarmi, kasutades sireeni ja sähvtuld.
6. Puhuri kontroller peatab puhurid ülekuumenemise või sädemesaju korral.
7. Ülekuumenemise andurkaabel jälgib puhuri laagreid ja puhuri perimeetrit.
8. Rõhuvõimendi kontroller juhib veepumpa ja küttesüsteemi kaableid.
9. Rõhuvõimendi tagab, et kustutusvesi oleks õhuvaba ja õige rõhu all.

Kustutusseadmed saab paigaldada ka külmadesse välisruumidesse, kasutades
selleks Atexoni küttesüsteemi kaableid.

Sädemetuvastus- ja kustutussüsteemi
tööpõhimõte

Miks tolm plahvatab?
Sädemetuvastus- ja kustutussüsteemi paigalduse põhimõte

Saepuru- ja tolmuedastussüsteemides esineb sageli plah-
vatusohtlikke tolmu ja õhu segusid. Tugeva õhuvoolu ja 
tolmu väikese tiheduse tõttu toimuvad tolmuplahvatused 
peaaegu alati filtrites ja silodes, aga mitte tolmueemaldus-
torudes. Tolmuplahvatus võib aga mööda torusid liikuda 
tagasi kuni tootmisruumidesse.
 Tolmuplahvatus võib tekitada rõhulaine tugevusega 
kuni 12 baari. Filtrid ja tolmumahutid mõranevad tolmup-
lahvatuses, mis on ohuks töötajatele.
 Igasugune süsinikku sisaldav orgaaniline tolm on plah-
vatusohtlik, kui osakeste suurus on väiksem kui 0,5 mm. Ka 
metallitolm põleb, kui osakesed on piisavalt väikesed.

Tolmuplahvatuseks vajalikud komponendid
• Õhuga segatud põlev tolm
• Hapniku olemasolu keskkonnas
• Süüteallikas (näiteks säde, hõõguv süsi, staatiline elekter)

Tolmuplahvatuse omadused
• Kiirusega 1,2 km/s liikuv tulepiir (kesktule must püssirohi 

liigub kiirusega 0,4 km/s)
• Tekitab rõhulaine tugevusega kuni 12 baari
• Plahvatuse survel tõuseb õhku rohkem tolmu ja tuli 

võib liikuda edasi ümbrusesse.

Tolmuplahvatuse
ohu tekkimine

Igat tolmuosakest ümbritsev hapnik tekitab kiiresti 
edasiliikuva tulepiiri, mis suurendab keskkonna atmo-
sfäärirõhku. Tolmuplahvatus toimub siis, kui atmo-
sfäärirõhku ei saa piisavalt kiiresti langetada. Seetõt-
tu toimuvad tolmuplahvatused sageli tolmueraldites.

Hakitud puit
Tule ala 0,3 m²

Hakitud puit saetud
suurusega 1 cm kuubikuteks
Tule ala 5,4 m²

Hakitud puit jahvatatud
tolmuks
Tule ala 1080 m²
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Ventilaatori kontroller
• 6 programmeeritavat alarmi releed, mis 

peatavad ventilaatoreid ja tootmisseadmeid
• 6 ülekuumenemise kaitset (nt ventilaatorid, 

kihtkolded, pöördklapid, elektrimootorid)
• Modbus-juhtimine (süsteem toetab kolme 

kontrollerit)

Survejaama kontroller
• Integreeritud kuivamiskaitse veepumbale
• Küttesüsteemi funktsioon
• Automaatne veelekke kaitse (valikuline)
• Modbus-juhtimine (süsteem toetab kuut 

kontrollerit)

Atexoni 18-tsoonine keskseade VR18Z võimaldab kaitsta
suuremahulisi tehaseüksusi

VR18Z on turul üks kõige paindlikumaid sädemetuvastus- 
ja kustutussüsteeme. Tänu lihtsale kasutajaliidesele, suurele 
LCD-ekraanile  ja Etherneti-põhisele kaugliidesele on seda 
lihtne ja mugav juhtida. Süsteem on varustatud mäluruu-
miga viimase 10 000 sündmuse jaoks.
 Süsteemi VR18Z kaablite ja paigalduskulu on võrreldes 
tavaliste sädemetuvastus- ja kustutussüsteemidega väik-
sem, sest detsentraliseeritud siinistruktuur võimaldab pai-
galdada sisend- ja juhtkaablid jaotuskilpide lähedusse.

• AS181 < 500 mm torud
• AS182 > 500 mm torud
• Integreeritud voolupiiraja ja mustusfilter
• Reaalajas temperatuurijuhtimine (väliste paigalduste jaoks)
• Sulgeventiili asendi tuvastamine
• Mitteummistuvad veepihustid

Atexoni tundlikud sädemetuvastajad reageerivad kiiresti ultra-
violett- ja infrapunakiirtele, mida kiirgab säde või leek, seda isegi 
läbi tiheda tolmukihi ja materjalivoo.

Roostevabadest komponentidest tehtud Soome veepumbad ja 
paagid on turul parimad ja tagavad probleemivaba kasutuse mit-
meks aastaks.

Süsteemi integreeritud temperatuuripiirajad tuvastavad ventilaato-
rite, pöördklappide, kihtkollete ja muude elektrimootorite ülekuu-
menemise. Probleemid laagritega ja ummistunud ventilaatorid on 
sagedased tulekahju põhjustajad.

Atexoni isoleerkott takistab välja paigaldatud kustutusseadmete kül-
mumist temperatuuril alla null kraadi.

Sädemetuvastus- ja kustutussüsteem Sädemetuvastus- ja kustutussüsteem

Atexoni 2-tsooniline keskseade VR2Z võimaldab
soodsalt kaitsta väiksemaid tehaseüksusi

Atexoni 2-tsooniline sädemetuvastus- ja kustutussüsteem
on tänu oma kasutuslihtsusele ja usaldusväärsusele saa-
nud palju positiivset vastukaja.
 Lisaks sädemetuvastus- ja kustutussüsteemile on süs-
teem varustatud ka kahe temperatuuritundliku ahelaga, 
mis võimaldavad ära hoida tulekahju, mille põhjustajaks 
on ventilaatorite, pöördklappide ja kihtkollete ülekuume-
nemine. Tulekahjuohtu kujutav kahjustatud seade peata-
takse keskseadme poolt, mis väljastab selle kohta alarmi.
 Süsteemil VR2Z on salvestusseade, mille mäluruum 
mahutab viimased 3000 sündmust. Kontroller võimaldab 
alarmide väljastamist teiste süsteemide kohta.

Vastab nõuetele

Kõik ATEX-direktiivi nõutavad funktsioonid on integreeri-
tud keskseadmesse ning see on ehitatud CEA soovituste 
kohaselt sädemetuvastus- ja kustutussüsteemi kohta.

Kustutusseadmed AS181 ja AS182

Sädemetuvastajad

Survejaamad

Pinnatemperatuuri jälgimine

Külmumiskaitse



Leegi tagasileviku kaitse
Atexoni süsteemi T2Z leegi tagasileviku kaitse takistab tulekahju 
tekkimist tahkkütuse kateldes (näiteks puulaastud, saepuru, pelle-
tid).

Allpool toodud joonisel on kujutatud olukorda, kus hõõguv 
tuli hakkab liikuma mööda fiideri kruvi silosse. Atexoni leegi 
tagasileviku kaitse tuvastab söe hõõgumise optiliselt ja lülitab 
sisse kustutusseadme. Kasutatakse ainult väikest kogust vett ja 
kustutusperioodi pikendatakse ainult vajaduse korral.
 Süsteem on varustatud varuakuga ja töötab ka elektrikat-
kestuse korral. Lisaks on võimalik soovi korral varustada süs-
teem T2Z kahe temperatuurianduriga, et tuvastada aeglaselt 
liikuvat tuld, mis on saanud alguse hõõguvatest sütest. Kui 
piirtemperatuur ületatakse, lülitab keskseade kustutusseadme 
sisse.
 Atexoni leegi tagasileviku kaitse on väga kiire. See tuvas-
tab tulekambrist kihtkoldesse sattunud sädemed vaid tuhan-
diku sekundiga. Üldised tulekahju ennetusseadmed, nagu 
AVTA-klapid, sulavkaitsmed või temperatuuriandurid, ei ole 
piisavalt kiired, et reageerida sädemetele või mööduvatele 
kuumadele põlemisgaasidele. Nii saab süüteallikas neist möö-
duda ja jätkata liikumist kütusemahuti poole. Atexoni leegi 
tagasileviku kaitse kustutab sellised mööduvad sädemed juba 
õhus lendamise ajal, mis muudab võimalikuks hoida ära tule-
kahju jõudmist fiiderist kütusemahutisse.

1. Keskseade T2Z
Keskseadme T2Z leegi tagasileviku kaitse on 
võrreldes tavapäraste leegi tagasileviku kaitse-
meetoditega suurepärane tehniline edasiaren-
dus. Seda saab kasutada vanade kustutussüs-
teemide väljavahetamiseks ja tulekahju enne-
tuse uuele tasemele viimiseks.
 Väike kustutusvee kogus (ligikaudu viis 
liitrit) ei põhjusta olulist kütuse paisumist ega 
kahjusta katla tööd muul viisil. Automaatne 
süsteem peatab kustutamise mõni sekund 
pärast ohu kõrvaldamist ja on automaatselt 
valmis järgmise algava tulekahju ärahoidmi-
seks.

2. Leegi tagasileviku tuvastaja

3. Kustutusseade
Atexoni kustutusseadmed pihustavad peent veeudu, 
mis kustutab sädemed ja hõõguvad tükid kiiresti ja 
tõhusalt. Üks kustutamine kestab 5–10 sekundit ja 
kulutab ligikaudu viis liitrit vett. Paigaldamine ja hool-
dus käivad tänu spetsiaalsetele paigaldusmuhvidele ja 
toruliitmikele kiiresti ja lihtsalt.
 

Süsteemi omadused
• 2 leegi tagasileviku tuvastuse ühendust
• 2 kustutusseadme ühendust
• 2 temperatuurianduri sisendit
• Varuakuga toiteallikas
• Kruviga juhtrelee (tuletasku saab kruvi keerates 

suruda tagasi tulekambrisse)
• Alarm ja veareleed (saab juhtida nt GSM-modemit)
• Sireeni väljund

Saadaval ka väiksemad süsteemid, millel
on näiteks alljärgnevad komponendid
• 1 sädemetuvastuse sisend
• 1 kustutusseade
• Varuakuga toiteallikas

Tundlikud sädemetuvastajad reageerivad kiiresti ultra-
violett- ja infrapunakiirtele, mida kiirgab säde või leek, 
seda isegi läbi paksu tolmukihi ja materjalivoo. Tuvas-
taja reageerib ühe tuhandiku sekundiga.

• Majapidamised
• Talud
• Küttejaamad



Teie toodangu kaitsmiseks 
Tööstustoodangu kaitseks mõeldud täiustatud Atexon®-i 
sädemetuvastus- ja kustutussüsteemid.


