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E-Bulb – Instrukcja użytkownika i instalacji

1) Część opisowa
E-Bulb marki JOB (z ang.: Extinguishing Bulb) to szklana ampułka (stosowana najczęściej w
tryskaczach) wypełniona nietoksycznym, nieprzewodzącym płynem pełniącym rolę środka
gaśniczego. Ampułka E-Bulb jest otoczona warstwą metali nie powodujących korozji, ale
charakteryzujących przewodnością elektryczną. Każda ampułka wyróżnia się zdefiniowaną
przez producenta temperaturą zadziałania. W momencie gdy temperatura otoczenia równa
się temperaturze zadziałania ampułki, następuje wybuch bańki tryskaczowej i uruchamia się
mechanizm zwolnienia środka gaśniczego (ciecz natychmiastowo zamienia się w gaz). W
wyniku procesu chłodzenia i częściowego wyparcia tlenu, gaszenie ogniska pożaru trwa
zaledwie kilka sekund. Po aktywacji ampułki i jej wybuchu (pęknięcia) rozpada się ona na
niewielkiej wielkości fragmenty. Obwód prądu chronionego urządzenia jest natychmiastowo
przerywany, jednocześnie powodując zapobiegnięcie ponownego pojawieniu się ognia.

Zdjęcie 1: Ampułka E-Bulb z uchwytem na bezpiecznik

2) Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
W normalnych warunkach otoczenia, ampułka E-Bulb nie jest pod ciśnieniem.
Producent zaleca noszenie okularów ochronnych podczas transportu i montażu
ampułek w celu uniknięcia lub zmniejszenia ewentualnego urazu oczu odłamkami
szkła spowodowanymi podczas procesu pękania ampułki.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania ampułki E-Bulb ze względu, iż
jest to produkt wykonany ze szkła. Podczas montażu, ampułkę należy delikatnie
wcisnąć do uchwytu przeznaczonego dla bezpiecznika w sposób, by nie uszkodzić
samej ampułki. Prawidłowy montaż ampułki polega na pełnym kontakcie
metalowych części ampułki były w stałym kontakcie z elementami zaciskowymi /
montażowymi uchwytu.
Jeżeli temperatura otoczenia przekroczy 40°C / 104°F, wzrasta temperatura
wewnątrz ampułki E-Bulb. Należy wtedy zachować szczególną ostrożność, np.

stosując odpowiednie okulary, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom
wywołanym wskutek wybuchu ampułki.
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Przed montażem ampułki E-Bulb, producent zaleca jej schłodzenie do temperatury
poniżej 40°C/104°F.

3) Montaż i instalacja
Producent zaleca stosowanie ampułek E-Bulb wyłącznie z uchwytami marki JOB.
Uchwyty marki JOB są produktami certyfikowanymi zgodnie z UL, których producentem jest
SCHURTER, Szwajcaria (typ OGN, zgodnie z UL IZLT2.E39328 i IZLT8.E39328).
Ampułkę E-Bulb należy instalować w dedykowanym przez JOB uchwycie, delikatnie wciskając
ją tak, by metalowe fragmenty ampułki stykały się z częścią montażową uchwytu (prąd
znamionowy osiąga wtedy najwyższą wartość).

4) Magazynowanie
Ampułki E-Bulb należy przechowywać w opakowaniach dostarczonych przez producenta.
Maksymalna temperatura magazynowania nie powinna przekraczać 40°C/104°F.
Maksymalna wartość wilgotności względnej wynosi 85% (bez kondensacji).

5) Serwis i konserwacja
Ampułki E-Bulb są produktami autonomicznymi, nie wymagają konserwacji i cyklicznego
serwisowania. Standardowy czas eksploatacji, rekomendowany przez producenta wynosi 15
lat.
Podczas pracy ampułki E-Bulb, maksymalny prąd znamionowy nie może zostać
przekroczony. Zapobiegnie to nadmiernemu przegrzewaniu ampułki lub jej niezamierzonej
aktywacji (pęknięcia).
Po aktywacji (pęknięciu) ampułki E-Bulb, zostaje ona całkowicie niezdatna do
ponownego użytku. Zniszczoną ampułkę należy wymienić wyłącznie na nową.
E-Bulb zgodny z normą
REACH. Zawiera kartę
charakterystyki NOVEC™.
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6) Dane techniczne
a. Rozmiary

[s]1

Czułość
Pojemność butli VGAS [ml]
Chroniona objętość V4% [ml]
Chroniona objętość V4% [ml]

Wymiary (standardowe)*
Ø 5 x 20 mm Ø 5 x 40 mm
48
48
16,6
42
416
1,049
14
35 ½

E-Bulb jest dostępny dla różnych specyfikacji
Obciążenie prądowe
Klasa 1: <1A
Klasa 2: <5A
Klasa 3: <10A
Napięcie zasilania
0...250V AC/DC

Ø 7 x 40 mm
48
88,5
2,212
75

Klasa 4: <16A**

1

Testowane w tunelu aerodynamicznym przy prędkości wiatru 2,54 m/s i temperaturze 135°C
Zgodnie z normą NFPA 2001 (Czyste Środki Gaśnicze)
*
inne rozmiary i objętości dostępne na zapytanie
**
dostępne wkrótce
2

b. Dane techniczne

Th
Tf
Wilgotność:

85°C / 185°F
(znamionowa temperatura robocza*)**
165°C / 330°F
(znamionowa temperatura pracy*)**
85% (podczas pracy i magazynowania)

*) Wartości temperatur widoczne powyżej są temperaturami standardowymi. Inne
wartości temperatur dostępne na zapytanie
**) Zgodność z normą UL dla ampułek E-Bulb (CIFEA), wartości Th i Tf wynoszą
odpowiednio 185°F i 330°F

c. Zestawienie materiałów
• Szkło (ampułka):
• Metal (elementy przewodzące):
•

Środek gaśniczy:

Szkło borokrzemowe
Cu, Sn
3MTM NOVEC™ płyn zmodyfikowany
(skład chemiczny zgodny z normą
NFPA 2001, FK-5-1-12
numer CAS: 756-13-8)
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d. Certyfikaty i Dopuszczenia
•
•
•
•

zatwierdzone i przetestowane zgodnie z VDE
zgodność z normą UL (tylko dla 5x40 i 10A)
test efektywności MPA
zgodny z REACH

7) Wymiary
•

5x40 Bulb w uchwycie typu THT

8) Zastrzeżenia
Producent i właściciel praw autorskich:
JOB GmbH,
ul. An der Strusbek 5,
22926 Ahrensburg
Przedstawicielstwo w Polsce:
TelmetST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Korfantego 169
40-216 Katowice
Dodatkowych informacji można uzyskać na stronach:
www.detectomat.pl
www.amfe.pl
www.dc3500.pl
www.telmetst.pl
lub pod adresem e-mail:
biuro@detectomat.pl
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DETECTOMAT
POLSKA
ul. Korfantego 169
40-216 Katowice
biuro@detectomat.pl
www.amfe.pl
www.detectomat.pl

