Informações técnicas
Descrição

Aplicações

Para atender à crescente necessidade de uma solução
ecológica que requer uma limpeza zero, a Amerex
desenvolveu o sistema ACT™. O sistema ACT™ é um
agente extintor de incêndios gasoso que é projetado e
testado para suprimir incêndios de motores através de
inundação total e aplicação local específica ao risco no
compartimento do motor. A descarga deixa zero resíduos,
não necessitando de limpeza após uma descarga do
sistema. O sistema ACT™ tem um Potencial de Destruição
do Ozônio (PDO) zero, tornando-o a melhor escolha
ambiental global. Os cilindros de agente extintor ACT™
são compatíveis com os componentes existentes do
Sistemas Amerex para Veículos e são projetados para
atender às especificações OEM.

O sistema ACT™ é a escolha ideal para proteger os
compartimentos dos motores de veículos em que não é
necessária uma solução de limpeza. É adequado para
riscos de Classe A, Classe B e Classe C, que são
encontrados nos compartimentos do motor e outras áreas
auxiliares do veículo. A combinação dessas capacidades
de combate a incêndios com métodos confiáveis de
detecção e acionamento do Sistemas Amerex para
Veículos é a alternativa de referência para métodos de
supressão de incêndio limpos. O sistema ACT™ foi
completamente testado e certificado com duas
configurações de sistema de extinção de incêndios para
aplicações no compartimento do motor.
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Tabela 1 - Cilindros de Agente Extintor ACT™
Cilindro de
agente extintor

Figura

Altura total (A)
pol. (mm)

Altura para a abertura
de descarga (B)
pol. (mm)

Diâmetro
pol. (mm)

Peso
lbs. (kg)

FE VH25ACT

1.a

21,8 (554)

20,3 (516)

9,0 (229)

56,25 (25,5)

FE V25ACT

1.b

21,3 (541)

19,8 (502)

9,0 (229)

56,25 (25,5)

FE V12ACT

1.c

17,9 (455)

15,2 (386)

7,0 (178)

26,5 (12,02)

Sistema de extinção de incêndios - FE V25 / VH25ACT
Compartimento do motor - Proteção por inundação total
Este sistema de extinção de incêndios é configurado com 4 difusores e utiliza exclusivamente o agente extintor
ACT™. As especificações do sistema estão listadas abaixo na Tabela 2.

Tabela 2
ACT™
Tipo de agente extintor
Classificação do incêndio

NOVEC 1230™ da 3M™
A:B:C

Tipo de cilindro

4BW-350

Pressão de operação (psi/bar)

350/24,13

Temperatura de operação (ºF/ºC)
Orientação do cilindro

-40º a +120º/-40º a +49º
Vertical ou Horizontal

Quantidade de difusores

4

Sistema de extinção de incêndios - FE V12ACT
Compartimento do motor - Aplicação local e proteção suplementar
Este sistema de extinção de incêndios é configurado com 1 a 4 difusores e utiliza exclusivamente o agente extintor
ACT™. As especificações do sistema estão listadas abaixo na Tabela 3.

Tabela 3
ACT™
Tipo de agente extintor
Classificação do incêndio
Tipo de cilindro
Pressão de operação (psi/bar)
Temperatura de operação (ºF/ºC)
Orientação do cilindro
Quantidade de difusores

NOVEC 1230™ da 3M™
A:B:C
49 CFR 173.309
240/16,5
-40º a +120º/-40º a +49º
Vertical
1a4
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