
VYSOCE VÝKONNÝ HASICÍ SYSTÉM

DALEKÉHO DOSAHU



Základem nové 

technologie  hašení je 

princip plyno dynamické 

tvorby  

vysokorychlostních  

dvoufázových proudů 

hasiva  jemné disperze 

a dalekého dosahu. 

Technologie efektivně 

kombinuje řadu 

mechanizmů působení 

na ohniska požáru.
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ÚKOLY
NOVÉ TECHNOLOGICKÉ 
ŘEŠENÍ

Překonání vzdálenosti k 
místu ohniště

Garantuje daleký dosah proudu
od 85 do 120 metrů

Odtržení plamene
Garantuje vysokorychlostní 
proud do 100 m/s

Zamezení přístupu 
oxidantu (vzduchu)
do ohniska požáru

Оdvod tepla z ohniska 
požáru

V porovnání se stávajícími 
systémy se díky rozměrům 
kapiček v proudu v řádu 
150 – 350 mikronů 
1000 násobně zvýší rychlost 

odpařování. 1000

ZLEPŠENÉ VLASTNOSTI
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Plyno dynamické systémy ve srovnání s existujícími technologiemi umožňují:

▪ Dosáhnout několikanásobně vyšší rychlosti média na začátku proudu, než je u ostatních zařízení;

▪ Zdvojnásobit dosah přívodu nejnižšího nutného množství kapaliny na velké vzdálenosti;

▪ Zajistit optimální rozptyl kapiček nebo částic proudu v požářišti a okolí ohně

(velikost ~150 − 350 mikronů);

▪ Snížit spotřebu hasiva na jednotku hořící plochy na polovinu;

▪ Hasit požáry, které je obtížné nebo nemožné uhasit z malé vzdálenosti;

▪ Zkrátit dobu hašení požáru;

▪ Snížit škody způsobené 

použitými hasícími prostředky.

VÝHODY
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Zařízení JETEX je vhodné pro účinné hašení

následujících ohnisek vznícení: požáry závodů na

zpracování plynu a ropy, městské požáry velkého

rozsahu, lesní požáry, požáry výškových budov

apod.

Specifika:

▪ Možnost vytvoření plynně kapalného proudu 
vysoce disperzní struktury;

▪ Použití minimálního množství vody;

▪ Vyšší rychlost hašení s malým množstvím 
vody;

▪ Vyšší dosah vody a pěny;

▪ Lze použít pro různé typy autocisteren;

▪ Do proudnice lze použít mořskou vodu;

▪ Výroba proudnice z nerezové oceli.

Spotřeba vody do 60 l/s

Úměrnost průtoku pěny
Jakákoliv hodnota, kterou může 

zajistit připojený vodní nosič

Dosah vodního proudu do 120 m

Dosah proudu při použití 
střední pěny

do 120 m

Úhel zdvihu / poklesu +65/-5 stupňů

Ovládání proudnice Ruční a dálkové 50 m

Potřebný tlak přívodu vody 1.0-1.3 МPа

Horizontální rotace 
proudnice 

350 stupňů

Pracovní teplota od -40 do +40°С

Rozměry 20 stopový kontejner

Celková hmotnost 8.000 kg
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ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE



VLASTNOSTI

Parametr JETEX
ZIKUN

TURBO HYDRO JET

Typ proudu Plynně kapalný Sprej

Vzdálenost proudu, m 120 100

Účinná vzdálenost, m 90-110 50-70

Vzdálenost proudu pěny, m 120 –

Spotřeba vody, l / min 3 600 8 000

Rozměr kapky, µm 150-350 150-300

Rychlost vypouštění, m /s 70-90 30-40

Spotřeba paliva za hod, kg 270 1 200 (2*600)

Množství vody na účinnou vzdálenost,% (l/min) 40% (1 440 l/min) 10% (800 l/min)

Výška hašení, m 60-70 30

Hladina hluku, dB 90 Minimálně 100
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VLASTNOSTI

Parametr JETEX
DSTJFT

(DOUBLE-SHOT TURBOJET 
FIRE TRUCK, Čína)

Dosah proudu, m 120 100

Množství vody dodané na účinnou vzdálenost, % Min 75 5-10

Spotřeba vody, l/min 3 600 7 800

Spotřeba paliva, kg/ hod 220 asi 3 000

Možnost použít hasící pěnu
Dostupné

(do vzdálenosti 120 m)
Ne

Bezpečnost
Proud je “měkký”, 

není horký
Mocný proud

Т=700 С

Vliv větru
Je možné pracovat 

proti větru
Značný

Hladina hluku, Db Max.do 100 Více než 110
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Srovnávací ukázka 

rozsahu hasících proudů: 

JETEX a jeden z existujících systémů 

(natáčeno z vrtulníku)

Hmotnostní průtok:

Hasební látky El 3:

70 l/s

70-80 m

Hmotnostní průtok:

JETEX:

60 l/s

120 m

SROVNÁNÍ
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Ukázka možnosti hašení 

budov do výšky 80 metrů, 

po provedené modernizaci 

do 150 metrů

ZVĚTŠENÍ DOSAHU
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Doba hašení: 40 s

Plocha hoření: 68 m2

POTVRZENÁ ÚČINNOST

Hašení 

plynárenského 

komplexu
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Zkouška 

systému JETEX

hašení úniku 

benzínu

Hmotnostní tok hasiva Množství benzínu Plocha ohniska Doba hašení

60 l/s 20 tun 620 m2 170 s

POTVRZENÁ ÚČINNOST
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