E-BULB
AMPUŁKA GAŚNICZA

MOŻLIWOŚCI
Zarówno w domu, jak również w przemyśle, na co dzień posługujemy się różnymi
urządzeniami usprawniającymi nasze życie w nowoczesnym świecie. Większość z tych
produktów to urządzenia elektroniczne. Dla domu mogą to być: komputery, zmywarki i suszarki
do naczyń, domowy sprzęt rozrywkowy i oświetleniowy, skrzynki i rozdzielnice elektryczne,
inteligentne domowe urządzenia elektroniczne. Z kolei w przemyśle E-Bulb z powodzeniem
stosować można w: komputerach przemysłowych, większym sprzęcie elektronicznym, szafach
telekomunikacyjnych i rozdzielniach oraz w dowolnych płytkach drukowanych, które spotkać
można prawie w każdym elektronicznym urządzeniu przemysłowym.
Mimo, iż wszystkie wymienione powyżej produkty sprawiają, że
nasze życie staje się bardziej komfortowe, powoduje to wzrost
niebezpieczeństwa powstania ewentualnej awarii, a nawet może być
przyczyną pojawienia się pożaru. Ogólnie, ponad 30% pożarów jest
spowodowane zwarciem instalacji elektrycznej lub usterkę
elektroniki urządzenia. W otaczającym nas środowisku bardzo
częstym źródłem powstania pożaru stają się urządzenia elektryczne,
a zagrożenie życia lub utrata wartości materialnych wzrasta
proporcjonalnie do ilości urządzeń elektrycznych, z którymi mamy
styczność. Hasłem przewodnim Grupy JOB jest: „Dążenie do
idealnego świata, w którym mienie i życie ludzkie jest chronione
przed pożarem, wszędzie i o każdej porze”.

Grupa JOB opracowała rozwiązanie umożliwiające wykrycie i
natychmiastowe ugaszenie pożaru spowodowanego zwarciem
instalacji elektrycznej. Tym rozwiązaniem jest ampułka E-BULB,
która już w początkowej fazie, we wczesnym stadium pożaru jest
w stanie zneutralizować ogień. Zespół naukowy Grupy JOB
zaprojektował niezawodny system, który po wykryciu wzrostu
temperatury urządzenia, E-BULB zainstalowany wewnątrz
urządzenia, automatycznie uwalnia środek gaśniczy, a co
najważniejsze, uniemożliwia ponownemu pojawieniu się pożaru
poprzez odcięcie obwodu elektrycznego.

NAJWAŻNIEJSZE
ZALETY I
KORZYŚCI

ROZWIĄZANIE
Ampułki reagujące na ciepło produkowane przez Grupę JOB są
najskuteczniejszym rozwiązaniem wykorzystywanym do ochrony
życia i mienia w instalacjach tryskaczowych na całym świecie. Pod
wpływem wzrostu temperatury ampułka zainstalowana w tryskaczu
pęka, zwalniając środek gaśniczy (wodę) bezpośrednio nad ognisko
pożaru. Produkt E-BULB stanowi kolejny etap rozwoju wśród
ampułek reagujących na ciepło, których przeznaczeniem jest
detekcja i ratowanie mienia oraz ludzkiego życia.

FUNKCJONALNOŚĆ
Kążda ampułka E-BULB jest wypełniona środkiem gaśniczym o
nazwie 3M™ Novec™. Novec jest fluoroketonem, nietoksycznym
płynem, który w temperaturze pokojowej jest cieczą, ale w stanie
roboczym staje się gazem. Doskonale spisuje się w przypadku
szczególnych zagrożeń: w miejscach, gdzie kluczowe znaczenie
ma utrzymanie ciągłości pracy cennego sprzętu, np., centra

sterowania, centrale telefoniczne, serwerownie, pomieszczenia na
statkach, obiekty wojskowe, biblioteki, muzea, archiwa, placówki
kulturalne. Podczas zwolnienia środka gaśniczego, pożar nie tylko
natychmiast zostaje ugaszony, ale dzięki opatentowanemu przez
Grupę JOB mechanizmowi, E-BULB przerywa obwód urządzenia,
niwelując zagrożenie powstania poważniejszych zniszczeń.

DOPUSZCZENIA I
REFERENCJE
• Efektywność sprawdzona przez Instytut Drezdeński
MPA

• Efektywność sprawdzona przez UL
• Pomyślnie zdał testy VDE

• Weryfikacja UL

• Potwierdzona przez Grupę JOB niezawodność działania
• Łatwy montaż
• Potencjał niszczenia warstwy ozonowej równy 0 (ODB = 0)
• Najniższy wskaźnik GWP wśród alternatywnych czystych, chemicznych
środków gaśniczych
• Indywidualny wybór czujnika temperatury zadziałania
• Bezobsługowy
• Nie powoduje korozji
• Nie wchodzi w reakcję z innymi materiałami
• Możliwy nadruk indywidualnego tekstu lub wzoru
• Duży margines bezpieczeństwa dla ludzi
• Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń

Objętość chroniona V4% [fl oz]2
Wymiary (standardowe)*

SPECYFIKACJA
Pożar powstaje w wyniku awarii instalacji elektrycznej.

Ø 5 x 20
mm

Ø 5 x 40 mm

Ø 7 x 40 mm

Czułość [s]1

48

48

48

Objętość (gaz) VGas [ml]

16,6

42,0

88,5

Objętość chroniona V4% [ml]2

416

1,049

2,212

E-Bulb to połączenie automatycznej detekcji i gaszenia
pożaru

14

35 ½

E-Bulb jest dostępny dla różnych specyfikacji
urządzeń elektrycznych
Pobór
Klasa 1:
Klasa 2: Klasa 3:
prądu
<1A
<5A
<10A
Napięcie
0..250V AC/DC 0..250V
AC/DC
zasilania:
0..250V AC/DC
of the E-Bulb

75
1
2

Sprawdzony przy prędkości wiatru wynoszącej 2,54 m/s i temperaturze 135°C
Zgodnie z normą NFPA 2001 “Czyste Środki Gaśnicze”

* inne
rozmiary
Class
4: <i objętości
16A** dostępne na zapytanie
** dostępne wkrótce

0..250V AC/DC
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