
PHK500/4000



Konténer tűzoltástechnikai adatai

• DIN 14505:1993

• ABC tüzek porral/habbal oltására

• Habrendszer – FireDos bekeverő rendszer

• - 4 db 1000 l habanyag tartály

• - MOUSSOL APS F-15 AFFF- univerzális habképzőanyag    

• - hab-vízágyú AKRON DECKMASTER

• Por rendszer – GLORIA P250 G 

• - ABC porraloltó  /GLUTEX tip. por/

• - 2 db 250 kg –os, független egységek



I. HABRENDSZER

• Működési elv: nyomóoldali bekeverési rendszerű habképzés

• Típus: FireDos FD 4000/3/3-PP-F

• Vízellátás: tűzi vízhálózat/ gépjármű fecskendő

• - min. 600 l/p

• - max. 4000l/p

• - max. üzemi(víz) nyomás 16 bar

• -üzemi hőmérséklet: 5 C0 – 50 C0

• - max. szívómagasság:  0 - 1,3 m

• Bekeverési értékek:  3-6%      / opció:  1;3;4;6%

• Habtartályok: 4db vegyszer/UV álló műanyag tartály, töltő- ürítő 
csonkokkal

• - űrtartalom: 1000l

• - pneumatikus szelepek, távvezérelt váltás, 300l                  
levegőpalack

• - tartálytöltés: LUTZ hordószivattyúval



FireDos működési elv



FireDos szerkezeti elemei

1- vízmotor

2- dugattyús szivattyú

3- tengelykapcsoló

4- visszacsapó szelep

5- öblítő vezeték

6- 3 utas szelep

7- légtelenítő

8- nyomóág



FireDos rendszer - ikerdugattyús



FireDos szivattyú



FireDos rendszerek



Hordozható 



Konténeres



Stabil 



Fecskendőre épített rendszer



FireDos rendszeregységek



FireDos rendszer- működési elv



Gépjárműre telepített rendszer – működési elv



PHK konténer – FireDos rendszere



hidromotor
Öblítő vezeték

Külső habag.forrás

Habag. tartályról

Visszacsapó szelep

3 utas szelep

Víz/habag.

Légtelenítő sz.

Ikerdugattyús szivattyú

3 utas szelep

külső/saját habag.

nyomóág

1%-os választó szelep



pneumatikus szelepek

sűrített levegős rendszer

PHK konténer: habanyagtartályok vezérlése



pneumatikus szelep

habanyag tartályok

Lutz hordószivattyú
PHK konténer
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1. 1 m3 műanyag habanyag tartályok

2. Pneumatikus tartály nyitó szelepek

3. Visszacsapó szelep 

4. Külső habfelszívó csonk

5. Három utas szelep ( tartály vagy külső hab )

6.

7. Három utas szelep ( szívás vagy tisztítás )

8. Nyomóág bejövő ( víz )

9. Víztisztító szűrő

10. Nyomó bekeverő vezeték

11. Két utas szelep 1%-os hab bekeverő

12. Légtelenítő szelepek

13. Habképző anyag ikerdugattyús szivattyú

14. Visszacsapó szelepek

15. Vízmotor

16. Két utas szelep 

17. Nyomóág kilépő (víz / hab )

18. Deckmaster hab-víz ágyú

19. Víztelenítő szelep

19

PHK 500/4000 Habrendszere



Nyomásveszteség-görbe

max. nyomásveszteség 1000 liter/perc átfolyásnál 0.3 bar,

2000 liter/perc átfolyásnál 0.6 bar,

3000 liter/perc átfolyásnál 1.2 bar,

4000 liter/perc átfolyásnál 1.9 bar.

A pontos nyomásveszteség profil függ a: 

pillanatnyi térfogatáramtól, üzemi 

nyomástól, habbekeverési aránytól, 

habképző anyag viszkozitástól.



• Típus:  DECKMASTER ELECTRIC   

MONITOR STYLE 3440

• Teljesítmény: max. 4800l/p

• sugártávolság: 60 m

• Vezérlés: - elektromos /konténer 

hálózatáról, távvezérlési lehetőség/

• - kézi /mechanikus/

Hab-vízágyú



Hab-vízágyú vezérlő egysége



Vízágyú 

nyitószelep

Külső vízcsatlakozás

Belső áramforrás



Deckmaster hibajelzései

• 1. hibakód: LED folyamatosan világít  - EPROM hiba – panel csere

• 2. hibakód: 2 villanás –üzemszerű állapot!

• 3. hibakód: 3 villanás – vészleállás történt

• 4. hibakód: 4 villanás – használatba állítás- akadály miatt nem 

végrehajtható

• 5. hibakód: 5 villanás - használatba állítás – ágyú blokkolva van

• 6. hibakód: 6 villanás - parkoló pozíció- ágyú nem találja meg a 

helyét

• 7.hibakód: 7 villanás – parkoló pozíció –ágyú 30 sec-nál tovább 

mozog

• 8. hibakód: 8 villanás – parkoló pozíció – akadály a parkoló 

pozícióban

• 9. hibakód: 9 villanás - parkoló pozíció - ágyú nem éri el a pozíciót



• MOUSSOL-APS F-15   alkoholálló AFFF-univerzális habanyag

• Termékjellemzés

• A MOUSSOL-APS F-15 egy alkoholálló AFFF-habképző anyag, amely egyesíti a polimer-
és vízfilmképző habanyagok előnyeit.

• Bázisát különösen felület- és határfelület-aktív összetevők, polimerfilmképző, 
vízfilmképző, ko-tenzidek valamint habstabilizátorok és fagyálló alkotják, melyeket 
részben újraképződő alapanyagokból állítanak elő, és különösen környezetbarát.

• A MOUSSOL-APS F-15 nem tartalmaz PFOS-t (perfluoroktán-szulfonát) és PFOA t 
(perfluor-oktánsav), és azok származékait, illetve sóit sem.

• Tulajdonságok

• A MOUSSOL-APS F-15 habképző anyag egy pszeudoplasztikus termék, amely a poláros 
(vízzel elegyedő) és nem poláros, erősen habroncsoló szénhidrogéneknek egyaránt 
ellenáll.

• Az aránylag rövid vízfelezési idő segíti a filmképződést és folyóképességet, lerövidítve 
ezáltal az oltási időt, és hűtve a tűzfészket.

• A MOUSSOL-APS F-15 nagyon jól habosítható és ezért kitűnően alkalmazható 
középhabként, valamint hab-/vízsprinkler berendezések esetén. A vízfilmképző 
komponenseknek köszönhetően ez a termék habosítás nélküli vizes oldatként is 
felhasználható, pl.: ásványi olaj termékeknél. Vízzel keverhető poláros éghető folyadékok 
esetében a polimerfilm egy biztos védőkorlátot képez a habroncsoló hatással szemben.

• A filmképző és visszagyulladást gátló komponensek hatására a MOUSSOL-APS F 15 
gyors és tartós oltási eredményt szavatol. 



• 5% IB oltásteljesítmény, nehéz- és középhab esetén poláros, erős habromboló 
termékek oltásakor.

• 6% IA oltásteljesítmény, nehéz- és középhab esetén poláros, erős habromboló 
termékek oltásakor.

• Habkiadósság

• (MSZ EN 1568 szerint) nehézhab max. 15-szörös

• középhab max. 100-szoros 

• Vízfelezési idő/víznegyedelési idő

• (MSZ EN 1568 szerint) nehézhab       10 / 15 perc

• középhab     7 / 10 perc

• Sűrűség 1,05 ± 0,02 kg/liter

• Fagyállóság –15 °C

• pH-érték 6,5 – 8,5

• Üledéktartalom: Üledékmentes

• Terítési együttható ≥ 3 mN/m

• Viszkozitás: Pszeudoplasztikus, a viselkedés miatt szükséges lehet egy külön             
bekeverő

• Környezeti összeférhetőség: A MOUSSOL-APS F-15 fiziológiailag semleges és 
biológiailag könnyen bomlik. 

• Felhasználási információk A MOUSSOL-APS F-15 rendeltetésszerű használata 
esetén egészségkárosító hatás nem várható. 

• Személyek nehéz- vagy középhabbal történő oltásakor figyelembe kell venni, hogy a 
habban nem lehet lélegezni.

Ajánlott bekeverési arány:

. 3% nehéz és középhab esetén, nem poláros szénhidrogének oltásakor (alkinek) 



Karbantartás I.

- 6-8 hetente indítás

vagy kézi átforgatás

-évente valós üzemi

tesztelés habanyaggal

-½ évente öblítő vezeték

szűrőinek tisztítása

- ½ évente légtelenítő

és 3-utas szelepek ell.

-½ évente alapszűrő és     

lábszelep ell.

Használat után 2-3 perc öblítő üzemmód !

vízmotor tengelycsonk



Karbantartás II.

olajszint ellenőrzés: 6 havonta

olajcsere: 50/500 üó után

olaj: SAE 30

olajbetöltő

olajellenőrző



Kakukktojás?



Kérdések:
- Külső habanyagforrás esetén hogyan lehet csatlakoztatni és mit?

- Vízágyú mennyiben lesz habágyú?

- Ha nem vízágyú működik, hogyan lehet a 110-es nyomócsonkot használni?

- A nagy vízigény normál tűzivízhálózatról történő biztosítása kétséges- alkalmazás??



II. PORRENDSZER



Glória PR/PC 250G

Beépítési módok



porpisztolyok

tömlődob

N2 palack

kifúvató szelep

PHK konténer porrendszere

porpisztoly

működtető szelep 

portartály

nyomásmérő









Paraméterek

• Oltóanyag:  250 kg GLUTEX  ABC tip. oltópor

• Hajtógáz: N2 palack 20l – üzemi nyomás 150 bar 20 C0-on

• Portartály: - töltő/ürítő csonkok

• - biztonsági szelep

• - üzemi nyomás: - 24 bar

• - max. nyomás: - 31,2 bar

• 2 db tömlődob, 20m-es alaktartó tömlővel

• 2 db porpisztoly  - teljesítmény:  -2 kg/sec/pisztoly     4 kg/sec/2pisztoly

• - sugártávolság    - 10-12m

• - működési idő:   125 sec/ 1 pisztoly

• 62 sec/ 2 pisztoly

•

•

A PHK konténeren 2 egység van, ezért a teljesítmény duplázódik!



Porrendszer karbantartása

• - évente tűzvédelmi szakcéggel ellenőriztetni a rendszert

• - tartály 10 évente nyomáspróba

• - tartály belsejét 5 évente, ill. tartálytöltet kiegészítésekor 

ellenőriztetni

• - tartálytöltet kiegészítése: 80%-nál (kb 200 kg) (?)

• - tömlő és oltópisztoly tömítettségi ellenőrzése – 6 barral (?)

• - biztonsági szelep sértetlenségének ell.

• - hajtógázpalack nyomásellenőrzése (??)



Monex oltópor

• hatóanyag 25 % KHCO3 + 75 % 
NH2CONHCOOK (káliumkarbamát),

• kiváló lángoltó tulajdonságú por, amely annak is 
köszönhető, hogy a lángba juttatott porszemcse 
további apróbb részecskékre esik szét,

• hatékonysága 1,5-3-szorosa a hagyományos 
NaHCO3 hatóanyagú oltóporénak,

• fehér, illetve enyhén szürkés árnyalatú a színe, 
nem mérgező, jó gördülékenységű oltópor,

• összeférhető a protein és fluorprotein habokkal,

• alkalmazási terület: „B” – „C” tűzosztály.



Oltóporok Tárolása

• A tárolásra alkalmas raktárhelyiségolyan zárt épületrész, 

amely:- hibátlan födémmel és oldalfalazattal, állandóan 
száraz padozattal rendelkezik. –

-levegőjének hőmérséklete a környezet hatására 
sem süllyedhet  -5 Co alá, illetve nem emelkedhet  +35 
Co fölé, és páratartalom szempontjából a helyiség   

száraz jellegű.

• Eredeti gyár csomagolású oltópor – a göngyöleg 
fajtájától függetlenül – padlóra helyezett farácsozaton, 
vagy fapolcon tárolandó úgy, hogy legfeljebb 4 db zsák, 
vagy 4 db doboz helyezhető egymásra. Az esetleges 
anyagmozgatás során a göngyölegek állagában 
kedvezőtlen változás nem történhet.



Oltóhatások

Oltóhatások jelentkezése-sorrendiség szerint:

• a kémiai reakció (az égés) zónájába a lángszerkezet 
fizikai felbontása (hőkiegyenlítés),

• hőelvonás az égési reakció zónájából (hűtés),

• a por bomlása, szublimálása – endotermikus folyamat –
hőelvonás (hűtés),

• az égési zóna gőzei, gázai koncentrációjának felhígítása 
az oltópor bomlástermékeivel, amelyek inert, vagy 
halonok gázok, gőzök (kiszorító hatás),

• a fel nem bomlott por, mint szilárd anyag, leülepszik az 
égő anyag felületére és szigetel (elválasztó hatás),

• alkálifémeknél, amikor döntő az elválasztó hatás, 
jelentkezik egy gyenge oltóhatás, a hűtés is.



Oltóporok Tárolása

• Tárolás során a gyári címke nem sérülhet és 

nem semmisülhet meg, azon jól olvashatóan a 

következőket kell feltüntetni:

- gyártási sorszám,

- oltópor jele,

- gyártási év és hónap.

• Hiányzó, olvashatatlan, vagy fenti adatomat 

hiányosan tartalmazó címkével oltóport átadni, 

vagy átvenni nem szabad.



Tűzoltóporok alkalmazási 

lehetőségei (NaHCO3-alapú):

• kiszerelésük döntő többsége kézi tűzoltó készülékekbe 
történik, ezekkel elsősorban kisméretű gáz- és éghető 
folyadéktüzek oltására alkalmas,

• az állami tűzoltóság készenléti szerei alkalmasak 
nagyobb kiterjedésű, hasonló éghető anyagok oltására,

• repülőgéptüzek oltásánál és más esetekben 
életmentéshez igen jól felhasználhatók – rendkívül jó 
lángleverő tulajdonságai miatt,

• elektromos berendezések feszültség alatt álló részeit is 
jól olthatjuk porral – azonban gondoskodni kell hűtésről,

• olyan esetekben is jól használható, amikor a vízzel oltás 
nem megengedett,

• elsősorban kombinált oltásnál lehet előnyös a 
használata.



Hátrányai:

• szilárd éghető, valamint alkálifémek, könnyűfémek 
tüzeinél csak speciális oltóporral lehet beavatkozni,

• forgó, mozgó alkatrészeknél koptató hatás jelentkezik,

• múzeumokban és egyéb helyeken kárt okozhatnak vele 
(elektronikai berendezések, számítógép központ),

• viszonylat költséges oltóanya, komplikált a pótlása, rövid 
idejű beavatkozást tesz lehetővé,

• oltástechnika fontossága.



Nitrogén fizikai jellemzői 
• Nitrogén-gáz

• Az MSZ 1605-69 szerinti ipari nitrogén tűzoltói célra nem 
használható fel.

• Helyette a „Száraz nitrogén”-t, vagy vele azonos 
vízgőztartalmú szárított „Ipari nitrogén”-t kell alkalmazni.

• A „Szárított nitrogén” minőségi jellemzői a következők:

• N2 min. 99,5 tf %

• Szennyezés, O2 max. 0,5 tf %

• Vízgőz max. 40 ppm (-50 Co-
harmatpont)

• A töltőállomásnak palackonként műbizonylattal kell 
igazolni, hogy a vízgőztartalom nem haladja meg a 40 
ppm értéket. 

• Műbizonylat nélküli töltet nem vehető át és nem 
használható fel. Úgy széndioxid, mint a nitrogén 
palackok töltési műbizonylatát az újratöltésig meg kell 
őrizni.



Üzemi Napló

• Az üzemi napló kemény táblájának belső oldalára a vezetésre 
vonatkozó minden lényeges eseményt, vagy változást, így a 

-készenlétbe állítást,

-a működőképesség ellenőrzését,

-az üzemeltetés (káresetnél, vagy gyakorlatnál) műszaki és tűzoltási 
sikerességét, vagy sikertelenségét,

-az oltóanyag változásait, (töltés, utántöltés, ürítés, palackcsere, 
minden esetben a címke adatokat is feltüntetve),

-az időszakos felülvizsgálat eredményét 

-az eseménynél jelenlévő, illetve végrehajtó kezelő köteles 
bejegyezni.

-az oltóanyagra vonatkozóan a betöltésre került göngyölegek előírt 
címke jelzéseit fel kell sorolni és a hajtóanyagok (gázpalack töltetek) 
műbizonylat számait szintén be kell jegyezni



Nyomástartó edény

• Nyomástartó edény: zárt vagy zárható 

edény, amelyben üzemszerűen a légköri 

nyomástól eltérő nyomás, vagy vákuum 

uralkodik.

• 5 évente felülvizsgálat (nyom. prób.),

• üzembe tartható max. 20 év,

• hosszabbítás 2 x 5 év lehetséges.



Nyomástartó edény

Nyomástartó edények lehetnek:

• kazánok,

• gázpalackok,

• fűtött nyom.tart.edény,

• acetiléngáz fejlesztők.



Nyomástartó szerkezetek

Nyomástartó szerkezetek:

• biztonsági szelep:
– súlyvezérlésű (légkompresszor),

– rugós terhelésű (pneumat. emelőpárna, légzőkészülék),
• biztonsági tárcsák:

• hasadó tárcsa,

• szakadó tárcsa, vagy csésze,

• törő tárcsa,

• olvadó (kávéfőző olv.bizt.).
– biztonsági állványcső:

• földalatti tartályok levegőztető csöve.
– Szippantó szelep:

» fordított biztonsági szelep.



Porraloltó gépjárművek főbb 

csoportjai

Nagyság szerint:
– kézi,

– hordozható,

– szállítható.

Nyomás szerint:
-alacsony,

-normál,

-nagynyomás.

Tartályok száma szerint:

-egy tartályos,

-több tartályos.



Porraloltó gépjárművek főbb 

csoportjai
Rendszer indítás szerint:

-párhuzamosan,

-sorosan,

-távindítás 

Teljesítmény szerint:

-kicsi 250 kg-ig,

-közepes 1500 kg-ig,

-nagy 3000 kg. Felett.

Oltópor anyaga szerint:

-antipiro típusú oltóporok,

-monex típusú oltóporok,

-totalit típusú oltóporok.



Porraloltó gépjárművek főbb 

csoportjai

Hajtógáz típusa szerint:

-nitrogén,

-széndioxid,

-kipufogó gáz,

-sűrített levegő.



Biztonsági előirások

Nem szabad üzemeltetni a nyomástartó 
szerkezetet:

-20 év elteltével,

-ha hiányzik az adattábla,

-ha 5 éves revízión nem felel meg,

-ha gázpalackot roncsolással kell selejtezni,

-ha összetömörödik az oltópor,

-ha a hegesztések mellett felszakad,

-ha erős roncsolás látható rajta,

-ha tűzbe kerül.



Biztonsági előirások

Nem szabad üzemeltetni a gázpalackot:

-50 év felett,

-ha nem azonosítható,

-ha palástja sérült,

-ha tűzbe kerül,

-ha a felügyelet nem engedélyezi.



Gázpalack

• olyan fémből, fémből és kompozitból, vagy 

kompozitból készült nyomástartó edény, amely 

sűrített, cseppfolyósított, vagy nyomás alatt 

oldott gázok tárolására és szállítására szolgál és 

a gáz töltési illetve felhasználási helye nem 

azonos. 

• A gázpalack űrtartalma legfeljebb 150 liter, 

átmérője legfeljebb 420 mm, valamint a 

hosszának és külső átmérőjének az aránya 

legfeljebb 10.



Gázpalack

A gázpalackot (továbbiakban: palack) csak akkor 

szabad forgalmazni, ha:

• a jogszabály szerinti érvényes használati 

engedélye van,

• jelölései épek és egyértelműek,

• nem sérült,

• gáztömör, 

• szerelvényei hibátlanok, sértetlenek,

• nincs rajta veszélyt okozó szennyeződés.
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Gázpalack

• A palackot sérültnek kell tekinteni, ha

• legalább 1 m magasságból kemény talajra 
(kő, beton, aszfalt, stb.) esett,

• égésnyomok látszanak rajta,

• éles bemetszésű sérülése, vagy 
horpadása van,

• a szállítójárművet közlekedési baleset 
érte,

• átalakítás nyomati észlelhetők.



Gázpalack

• Palackot nem szabad tárolni nehezen 

megközelíthető, a személyi közlekedést és 

a mentést akadályozó helyeken, továbbá

• talajszint alatti helyiségekben,

• lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, 

szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok 

közvetlen környezetében,

• garázsokban.



Gázpalack

• A palacktárolók padozata vízszintes, egyenletes, 
csúszásmentes és megfelelő teherbírású legyen, 
valamint feleljen meg a vonatkozó tűzvédelmi 
előírásoknak.

• A különféle gázokat tartalmazó palackokat, valamint a 
töltött és üres palackokat egymástól elkülönítve kell 
tárolni.

• Szabad- és zárt téri palacktároló helyeken és azok 5 m-
es körzetében dohányozni és nyílt lángot használni nem 
szabad.

• A palacktárolókat veszélyt jelző táblákkal (MSZ15631) 
kell ellátni, amelyek utaljanak a tárolt gázok 
tulajdonságaiból adódó veszélyhelyzetekre.



Gépjárművön való szállításkor

• a veszélyes gázokat tartalmazó palackokat a rakodótérrel közös 
légterű vezetőfülkéjű gépjárművön szállítani nem szabad!

• a gépjármű tiszta legyen,

• a gépjármű ugyanazon részében, ahol a palackokat szállítják olajat, 
zsírt, vagy más A,B és C tűzveszélyességi osztályú anyagot nem 
szabad szállítani,

• a palackokat elmozdulás ellen rögzítetni kell, lehetőleg 
hossztengelyével a gépjármű menetirányára merőlegesen,

• a palackok rögzítése biztonságos és könnyen oldható legyen,

• a palackokat úgy kell rögzíteni, hogy sem egymáshoz, sem más 
tárgyhoz ne ütődhessenek,

• a palackokat a nap sugárzó hőjétől óvni kell,

• a gépjárművet a vonatkozó veszélyre utaló felirattal kell ellátni 



Szállítás

• Kézi erővel egy személy 1 db, legfeljebb 20 l űrtartalmú 
palackot szállíthat.

• Palackot egyenetlen talajon, vagy szintkülönbség esetén 
az arra, kialakított eszközben, legalább két személynek 
szabad szállítania.

• A palackok szállításához csak olyan teherfelvevő 
eszközöket szabad használni, amelyek megbízatóan 
kizárják a palackok sérülését, vagy leesését.

• A palackot csak olyan elektromágnessel szabad emelni, 
amely olyan tartalék áramforrással és automatikus 
átváltószerkezettel van kialítva, amellyel a biztonságos 
emelés feltételei a tápfeszültség kimaradásakor is 
változatlanok maradnak. 





Por mint oltóanyag


