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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Τα συστήματα πυρόσβεσης Amerex 
προστατεύουν οχήματα ορυχείων, λεωφορεία 
και στρατιωτικά οχήματα. Για παράδειγμα, 
σήμερα βρίσκονται εγκατεστημένα σε 
περισσότερα από 40 οχήματα της Ελληνικός 
Χρυσός. Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα 
και χειροκίνητα, αυξάνοντας τις επιλογές του 
χρήστη. Κατά την ενεργοποίηση έχουμε τη 
δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης, δίνοντας 
έτσι μερικά δευτερόλεπτα στους επιβαίνοντες 
του οχήματος για να εγκαταλείψουν το όχημα 
με ασφάλεια. Όταν η επένδυση σας είναι τόσο 
μεγάλη, η προστασία με συστήματα Amerex 
είναι η μόνη λύση.

Η ανίχνευση της φωτιάς μπορεί να γίνεται 
με τους εξής τρόπους, είτε αποκλειστικά είτε 
συνδυαστικά:

• Με σημειακούς ανιχνευτές. Σκληροτράχηλοι, 
ανθεκτικοί σε δονήσεις, για σημεία όπου ο 
κίνδυνος είναι σημειακός.

• Με καλώδιο. Το ηλεκτρικό καλώδιο διατρέχει 
όλο το μήκος των επικίνδυνων περιοχών. 
Όταν συμβεί φωτιά, τα δύο σύρματα εντός του 
καλωδίου ενώνονται και κλείνουν το ηλεκτρικό 
κύκλωμα, ενεργοποιώντας τον πίνακα. Το 
καλώδιο μπορεί να φέρει εξωτερική ενίσχυση 
από ανοξείδωτο έλασμα το οποίο προστατεύει 
από κρούσεις και έντονες δονήσεις. 

• Με υπέρυθρους ανιχνευτές. Ανιχνεύοντας 
υπέρυθρα τα χρώματα της φωτιάς, 
ο συγκεκριμένος τρόπος ανίχνευσης 
ενεργοποιεί το σύστημα αμέσως μόλις 
εκδηλωθεί φλόγα, χωρίς καμία καθυστέρηση.

• Με ανιχνευτές φυσικού αερίου. Όλο και 
περισσότερα οχήματα χρησιμοποιούν φυσικό 
αέριο. Το πρόβλημα είναι ότι το καύσιμο αυτό 
δεν φλέγεται, αλλά εκκρήγνυται. Οι ανιχνευτές 
αερίου της Amerex ειδοποιούν αμέσως 
τον οδηγό να εγκαταλείψει το όχημα και να 
αναζητηθεί η διαρροή με ασφάλεια.

• Εγγύηση καλής λειτουργίας: 3 έτη.
• Πιστοποιήσεις: UL, FM, ISO 9001, 
 ISO 140001.



ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Το σύστημα προστατεύει τον κινητήρα, 
τη μπαταρία, τη δεξαμενή καυσίμου και 
τα υδραυλικά μέρη του οχήματος. Το 
κατασβεστικό υλικό μπορεί να είναι: 1. Σκόνη, 
2. Αφρός, 3. DRY-ICE συνδυασμός σκόνης-
αφρού, επιτυγχάνοντας κατάσβεση και ψύξη 
των καυσίμων υλικών για μέγιστη προστασία. 
Οι τεχνικοί μας θα σας συμβουλέψουν για την 
προτιμότερη λύση ανάλογα με τις ανάγκες της 
εφαρμογής σας. Τα ακροφύσια κατάσβεσης 
διαθέτουν ειδικό καπάκι το οποίο αποτρέπει 
το φράξιμο από σκόνη και σωματίδια. Η 
κατασβεστική σκόνη στις φιάλες βρίσκεται 
υπό πίεση, αποτρέποντας έτσι το σβώλιασμα 
από υγρασία που θα μπορούσε να εισέλθει σε 
φιάλες χωρίς πίεση. 

Προσωπικό με υψηλή τεχνική κατάρτιση 
είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση, 
συντήρηση, και δοκιμή κάτω από τις 
αυστηρές προδιαγραφές που ορίζει η 
Amerex. 

• Συντήρηση: Έλεγχος και δοκιμή ετοιμότητας 
του συστήματος. Αντίθετα με τον ανταγωνισμό, 
οι φιάλες του συστήματος Amerex χρειάζονται 
αναγόμωση μόνο κάθε εξαετία. 

• Δοκιμές: Μετά την εγκατάσταση, όπως και 
κατά τη συντήρηση, πραγματοποιούνται 
εκτεταμένες δοκιμές για να εξεταστεί πλήρως 
η ετοιμότητα του συστήματος. Επιπλέον, 
ο πίνακας ελέγχου του συστήματος 
πραγματοποιεί αυτόματα επιμέρους δοκιμές 
συνεχώς, βεβαιώνοντας ότι τα βασικά σημεία 
του συστήματος είναι σε καλή λειτουργία. 

• Παρακολούθηση: Οι φιάλες με το 
κατασβεστικό υλικό διαθέτουν μανόμετρα 
για συνεχή παρακολούθηση της πίεσης 
από το χρήστη. Προαιρετικά, μπορεί να 
προσαρμοστεί ηλεκτρονικός πρεσοστάτης 
ο οποίος ενημερώνει τον πίνακα ελέγχου 
για τυχόν απώλεια πίεσης ανά πάσα 
στιγμή. Ο πίνακας ελέγχου καταγράφει 
όλα τα συμβάντα, τα οποία μπορούν 
μετά να μεταφορτωθούν σε υπολογιστή. 
Κάθε σύστημα έχει εφεδρική μπαταρία, 
εξασφαλίζοντας αξιοπιστία 365 ημέρες 
το χρόνο. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να 
προσαρμοστεί σε τυχόν μελλοντικές αλλαγές 
ή προσθήκες, προσφέροντας απαράμιλλη 
ευελιξία σε χρήστη και εγκαταστάτη.

Σύστημα Amerex: Η αξιόπιστη, πιστοποιημένη και 
ευέλικτη προστασία για τα οχήματα σας. 



Πρόνοια /ˈpɾɔ.ni.a/ ουσ. < πρό + νοῦς < προεκτίμηση, πρόβλεψη, σύνεση, μέριμνα.

Με παράδοση άνω των 80 ετών στον τομέα των ποιοτικών μέσων πυρασφάλειας, η ΠΡΟΝΟΙΑ δι-
ατηρεί τη νοοτροπία της νέας εταιρίας καθώς βρίσκεται στην κόψη των τεχνολογικών εξελίξεων και 
είναι ευέλικτη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας αγοράς. Η ΠΡΟΝΟΙΑ δραστη-
ριοποιείται στους κλάδους Βιομηχανία, Ναυτιλία, Εστίαση, Εξόρυξη, Μεταφορές, Κατασκευές, Αέρια 
Καύσιμα & Πετρελαιοειδή (Oil & Gas), Πυροσβεστικό Σώμα, Πολιτική Προστασία, Ένοπλες Δυνάμεις. 
Με συσσωρευμένη γνώση, εμπειρία και φιλική προσέγγιση, συμβουλεύει, μελετά και υλοποιεί έργα 
πυροπροστασίας σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων, από το μικρό εστιατόριο μέχρι τη ΔΕΗ, την 
Αλουμίνιον, τα ΕΛΠΕ και τη Motor Oil. Η ΠΡΟΝΟΙΑ καταφέρνει αυτό το εύρος επιχειρηματικής δρά-
σης διότι εκπροσωπεί στην ελληνική και ναυτιλιακή αγορά τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκο-
σμίως σε είδη πυρόσβεσης και προσωπικής προστασίας.

ΠΡΟΝΟΙΑ. Προνοούμε, για να είστε ασφαλείς.

Λυσία 48 & Λεβέντη,

Περιστέρι,12132, Αττική

210 57 20 762

info@pronoia.gr

Εγγύηση καλή λειτουργίας 1-5 έτη 

Διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις 

Πλήρης γκάμα προϊόντων ετοιμοπαράδοτη

Αυθημερόν παραδόσεις σε λιμάνι Πειραιά

pronoia.gr


