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FIRE JACK 

aeroszolos 
TŰZOLTÓGENERÁTOR 

beépített automatikus tűzoltó rendszerek részére 
 

Típusok 

 
BR 1 1 kg aeroszol képző anyaggal szerelt változat 

BR 2 0,2 kg aeroszolképző 

BR 4 0,5 kg aeroszolképző anyaggal szerelt robbanásveszélyes területen 
alkalmazható változat 

 

Rendeltetés, alkalmazási terület 

A Fire Jack tűzoltás technikában az aeroszolos tűzoltó generátorok új generációját 
testesíti meg, korszerű mechanikai kialakításával, megbízható működtető rendszerével, 
megnövelt hatékonyságával egyszerű telepíthetőségével és nem utolsó sorban kulturált 
megjelenésével. 

A Fire Jack tűzoltó generátor – mint tűzoltó anyagot létrehozó berendezés – beépített 
(helyhez kötött) automatikus tűzoltó rendszer részeként alkalmas kezdődő tüzek 
elfojtására, kiterjedésének meggátlására. 

A Fire Jack aeroszolos tűzoltó generátor alapvetően gyúlékony folyadék, (B) és szilárd 
anyagok – melyek tüzét nem kíséri izzás (A2) – oltására alkalmas, de tartósan 
fenntartható koncentráció esetén alkalmas izzó – úgynevezett mélyfészkű – (A) égés 
lokalizálására is. 

Alkalmazásával teljes elárasztásos rendszert kell megvalósítani, tehát az előállított 
AEROSOL teljes egészében ki kell, hogy töltse a védett teret. 

A Fire Jack tűzoltó generátorokat elsősorban magára hagyott, zárt területek védelmére 
célszerű használni. 
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Kiváló olyan helyeken ahol a vízzel oltás lehetetlen, vagy nem megfelelő, ahol nehézkes 
egy gázzal oltó rendszer tartályait elhelyezni, illetve az oltóanyag elvezetéséhez megfelelő 
csőhálózatot kiépíteni. 

 

Eredményesen alkalmazható: 

 

- 22 kV feszültség alatti elektromos berendezések, transzformátor állomások, 
elosztó és kapcsoló helyiségek, kábelalagutak, szivattyú állomások, 

- gyúlékony szilárd anyagok (fa, papír, műanyagok, gumi), 

- raktárak, irattárolók, archívumok, 

- folyadék halmazállapotú anyagok, (oldószerek, szénhidrogének, 
üzemanyagok), 

- diesel és benzinüzemű motorterek, 

- számítógép központok, géptermek, távközlés-technikai műszaki épületek, 

- vasúti szerelvények, mozdonyok, hajók, polgári és hadijárművek, 

- gépkocsi tárolók, garázsok tűzvédelmére. 

 

Az oltógenerátorok közül a BR 1 és BR 2 típusok nem alkalmazhatók robbanásveszélyes 
területen, robbanó és pirotechnikai anyagok védelmére. 

Nem alkalmazhatók olyan terület védelmére, ahol nagy mennyiségű vegyi anyagot 
tárolnak. 

Az oltógenerátor működésekor keletkező aeroszol nem alkalmas olyan tüzek oltására, 
ahol az égéshez külső levegő nem szükséges. 
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További korlátozások: 

 

Nem alkalmazhatók az alábbi anyagok, illetve az alábbi körülmények között: 

 

- oxigéndús környezetben 

- fém – porok jelenlétében 

- peroxidot tartalmazó anyagok jelenlétében 

- disszociációra hajlamos, instabil anyag jelenlétében 

 

A robbanásveszélyes területek védelmére a Fire Jack BR 4 típust lehet alkalmazni. (lásd 
külön ismertető) 

 

A Fire Jack aeroszolos tűzoltó generátorok alkalmazásának előnyei 

 

- környezetkárosító hatása nincs! 

- ODP (ózon lebontó hatás)    = 0 

- GWP (globális felmelegedés – üvegházhatás) = 0 

- ALT (atmoszférikus élettartam)   = alacsony 

- alacsony telepítési költségek 

- kis helyfoglalás 

- nincsenek nyomás alatti részegységei 

- alacsony ellenőrzési és karbantartási költségek 

- hosszú élettartam (15 év) 

- egészségkárosító hatása a hatékony oltáshoz szükséges koncentrációban és 
a telepítési szabályok betartása mellett nincs 

- korrozív hatása nincs 

- magas feszültségű terek védelmére is alkalmasak (22 kV-ig) 

- alacsony tűzoltási koncentráció 

- ellenállás a környezeti hatásokkal szemben 

- kettős, indítási lehetőség (elektromos/hő) 
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A tervezés folyamán figyelembe kell venni az alábbi szempontokat: 

 

- az oltóhatást kifejtő aeroszol a védett területen átláthatatlan ködöt képez 

- oltás után a helyiséget kitöltő aeroszol eltávolíthatóságát biztosítani kell (pl. 
ventilátor) 

- oltás után az aeroszol szilárd halmazállapotú részecskéi fehér por formájában 
lerakodnak, mely azonban egyszerűen porszívózással, egyszerű desztillált 
vizes törléssel eltávolítható 

- a generátor működésekor kiömlő aeroszol magas hőfokú, az oltógenerátor fém 
burkolata működés közben felforrósodik. 
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Működési elv, felépítés 

Az aeroszolos tűzoltó generátor működési elve, a belsejében elhelyezett speciális anyag 
elégése során keletkező aeroszol tűzelfojtó hatásán alapul. Az oltóanyag a megszokott 
oltógázoktól, víztől, vízködtől eltérő anyag, alapvetően nem elfojtja, illetve hűtési 
módszereket alkalmazva oltja a tüzet, hanem molekuláris szinten megszakítja az égési 
láncreakciót. Ez az oltógenerátor szilárd alapanyaga elégésekor keletkező aeroszol kálium 
sót tartalmazó összetevőjének köszönhető. Működés esetén az aeroszol erőteljes 
kiáramlása következtében az gyorsan és egyenletesen kitölti a keletkező tűz környezetét. 
Amikor az aeroszol eléri a lángokat, részecskéi reakcióba lépnek a felszabaduló szabad 
gyökök összetevőivel, és az égési felületen mintegy elbomlasztják a molekulákat, majd az 
így keletkezet atomok új heterogén molekulákká egyesülnek, melyek már nem vesznek 
részt az égési láncreakcióban. A kálium gyökök tehát megkötik a lángban lévő szabad 
gyököket anélkül, hogy el kéne vonni a környezetből az oxigént. 

Eredmény: az égési folyamat megszakad. 

 

     AEROSOL 

 
   égő anyag    anyag 
 

1. égési láncreakció    
O, H, OH molekuláknak 

köszönhetően a tűz 
terjed 

 2. Kálium gyökök jutnak az 
égési láncreakcióba 

 3. A kálium gyökök kötésbe lépnek a 
O, H, OH molekulákkal, eltávolítják 
őket az égési láncból az oxigén 

„elfogyasztása” nélkül 
 

Az aeroszol képző alapanyag elégése elsősorban elektromos energia segítségével 
létrehozható hőimpulzus hatására történik. Az alapanyag égési hőmérséklete közel 
1000ºC, így a keletkező aeroszol magas hőmérsékletének csökkentésére az oltógenerátor 
hőelnyelő részegységet tartalmaz. Ez a Fire Jack generátorok esetében forradalmian új 
megoldás. Az ötletes mechanikai kialakítású részegységben a hűtőközeg – úgynevezett 
hűtősó – bikarbonát. A kémiai elven működő új megoldás eredménye – az eddig ismert 
megoldásokhoz képest – a jóval alacsonyabb kilépő aeroszol hőmérséklet, illetve – a 
hűtőközeg kedvezőbb aeroszol elnyelő tulajdonsága hatására – a jelentős hatékonyság 
növekedés. A kilépő aeroszol hőmérséklete a kifúvó nyílásoktól 30 cm-re kb. 200-230ºC, 1 
m-es távolságban a mérhető aeroszol hőmérséklet nem több mint 70ºC. 
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FONTOS! 

A kiáramló aeroszol sugár hőmérséklete és iránya az oltógenerátor elhelyezése 
szempontjából meghatározó. 

Az oltógenerátorok pontos felszerelési helyét a tervezés során kell megadni a fenti 
szempontok szigorú figyelembevételével. 

A Fire Jack BR 1 típusú oltógenerátorok fali tartó konzolon nyernek elhelyezést. 

Ez újszerű, igen ötletes mechanikai kialakítás lehetővé teszi a generátorok egymáshoz 
kapcsolását (max. 5 db) 

A több generátorból kialakított generátor csoport elsődleges indítója elektromos 
vezérlésű, míg a mechanikai egymáshoz rögzítés eszközéül is szolgáló további – 
másodlagos – indító szerelvények mindig a megelőző generátor működéséből nyerik az 
energiát. A másodlagos indítók termokémiai elven működnek. 

A BR 2 típusú generátorok nem kapcsolhatók egymáshoz. 

 

FONTOS! 

A védendő helyiséget a megfelelő koncentrációban kitöltő aeroszol szinte átláthatatlan 
ködöt képez (max. látótávolság 1 m), ezért igen fontos, hogy a védett téren belül a 
tűzoltási folyamat megkezdése előtt, a helyiség elhagyására figyelmeztető hang és 
fényjelzés működjön. 
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A Fire Jack oltógenerátorok automatikus működtetése 

A Fire Jack oltógenerátorok működtetéséhez bármely, az EN 54 szabvány előírásait 
kielégítő oltásvezérlő központ használható. 

Főbb ismérvek: 

- az oltás megkezdésének feltétele a kettős jelzés létrejötte 

- a kettős jelzés létrejöttekor az oltás megkezdése között – beállítható – 
késleltetési időt kell biztosítani a helyiség elhagyására, és ezen késleltetési 
idő alatt a jelzőközpont figyelmeztető hang és fényjelzőt kell, hogy 
működtessen. ( II. fokozat). 

- a jelzőközpontnak az oltógenerátorok működőképességét állandóan 
ellenőrzés alatt kell tartania, és az esetleges meghibásodást ki kell jelezni. 

- az oltásvezérlő központot ki kell egészíteni kézi OLTÁSINDÍTÓVAL, és 
esetleges téves jelzés esetén a késleltetési idő alatt működtethető kézi 
OLTÁSTILTÓ kapcsolóval 

- a jelzőközpont a védett terület nyílászáróinak zárt állapotát felügyelnie kell 
(nyitásérzékelők), az oltáshoz szükséges koncentráció létrejöttét, illetve 
fenntartását veszélyeztető állapotnál az automatikus indítást fel kell, hogy 
függessze (kézi indítóval az oltórendszer mindig működésbe hozható) 

- az oltásvezérlő központnak – tűzjelzés esetén – a tűz terjedését és táplálását 
meggátló beavatkozó vezérléseket kell végrehajtania (klíma leállítás, 
ajtózárás stb.) 

- oltógenerátor csoportok összeállításánál mindig csak az első generátor 
indítását végzi az oltásvezérlő központ, az összekapcsolt további 
generátorok indításának feltétele az előttes generátor működése 

- több oltógenerátor, vagy oltógenerátor csoport működtetése esetén célszerű 
a szakaszos indítást megvalósító úgynevezett soroló egységet alkalmazni 

- a soroló egység gyakorlatilag az oltásvezérlő központ és az oltógenerátorok 
között nyer elhelyezést, mintegy az oltásvezérlő központ követő egysége, de 
lehet annak szerves részegysége is (rendelhető 4 illetve 8 kimenettel) 

- minden soroló egységen ún. kaszkód kimenet áll rendelkezésre, így igény 
esetén a soroló egységek „sorba” kapcsolhatók (követő üzemmód) 

 
 
A következő oldalon lévő ábra egy tipikus automatikus oltórendszer felépítését mutatja. 
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Általános tervezési adatok 

A generátorokat a névleges tűzoltási képesség qN jellemzi, mely minden kiszállított 
típusnál megegyező, azaz a gyúlékony folyadékoknál qN=0,05 (kg/m3), valamint a szilárd 
anyagok égésének lokalizálásához qN=0,1 (kg/m3). 

 
Generátor 
típusa 

Generátor 
teljes  
tömege (kg) 

Alapanyag 
tömege mg 
(kg) 

Névleges 
védhető 
térfogat 
V (m3) 

Készülék átmérő D, 
magasság h (mm) 

BR 1 3,7 1 20 D = 162      h = 113 
BR2 1,2 0,2 4 D =   90      h =   70 

 
 
 
Generátor 
típusa 

Környezeti 
hőmérséklet (Co) 

Működési idő 
(mp) 

Az Generátor kimeneti nyílásától 
számított hőmérsékleti sávok 
mértéke 

   400 ºC 200ºC 75ºC 

BR 1 - 25 ÷ + 50 48 ± 7 Max 0,15 
m Max 0,25 m Max 0,7 m 

BR 2 - 25 ÷ + 50 30 ± 4 Max 0,01 
m Max 0,05 m Max 0,1 m 

 

Tervezés: 

A Fire Jack oltógenerátor tervezéséhez Elektrovill Zrt. igény esetén díjmentesen részletes 
tervezői segédletet biztosít. 

 

Létesítés: 

A tűzoltó generátorok szerelését telepítését csak erre kiképzett, szakavatott személy 
végezheti. 

Az oltógenerátorok szerelésére jogosító bizonyítványt, az OTSZ által előírt tűzvédelmi 
szakvizsga kiegészítéseként, az Elektrovill Zrt. a célirányos tanfolyam elvégzése alapján 
adja ki (díjmentes). 

 

 

Az oltógenerátorok mechanikai felépítését a következő mellékletek mutatják. 
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Rajzok útmutatója 

 
Pozíció BR1 (1. rajz) BR2 (2. rajz) 
1 Tokozás Tokozás 
2 Fedél Alapanyag 
3 Fedő Hőszigetelés 
4 Hűtőhordozó Szita 
5 Hűtő Hűtő a 

hordozóban 
6 Alapanyag  
7 Hőszigetelés  
8 Átvezetőcső  

 
1. sz. melléklet: BR-1 oltógenerátor 
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2. sz. melléklet: BR-1 generátor csoport kialakítása 
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3. sz. melléklet: BR-2 oltógenerátor 


