Tűz ellen fáklyával
Egy porral oltót kerülgetni a fedélzeten nem nagy mulatság, szerencsére a
NASA legújabb fejlesztésének köszönhetően már nem is kell. A legújabb fejlesztésű tűzoltó fáklya ugyanis mindös�sze egy 25-30 centis rúd, amely nagynyomású kálium-aeroszolt lő ki, amely
elvonja a tűzhöz szükséges oxigént, így
bárhol bármilyen éghető anyag ellen
bevethető.

A

nyílt vízen egy tűz végzetes lehet, ezért is
kötelező tartozéka minden vízi alkalmatosságnak valamilyen oltókészülék. Egy kisebb
hajón azonban igen csak útban lehet egy
búvárpalackot megszégyenítő méretű hagyományos
porral-, vagy habbal oltó készülék. Ezért mintha csak a
hajózóknak találták volna ki a forradalmian új tűzoltó
fáklyát, ami szinte kisebb egy üveg sörnél vagy bornál
is, amiknek szinte mindig akad hely egy vízi alkalmatosságon.
Az új tűzoltó eszköz az oxigén elvonás elvén működik,
azonban kizárólag a tüzet tápláló, annak közvetlen környezetében lévő oxigént vonja el, a belélegzett oxigént
nem. Egészségügyi károsodást nem okoz, belélegezhető és környezetbarát. A fáklyába káliumnitrát-port
préselnek, mely úgy hozható működésbe akár egy óri-

ási gyufa. A tűzoltó fáklya bár csak egyszeri alkalommal
használható, de mindamellett hogy kicsi, könnyű és egyszerű használatú, a hagyományos oltóberendezésekkel
szemben nincs szüksége állandó ellenőrzésre, karbantartásra. Ráadásul nem csak vegyi-, de elektromos tüzek
ellen is kiválóan bevethető. Továbbá minden eszközünk,
amiben a tűz nem tett kárt az oltás után is használható,
legyen az elektromos készülék, kapcsoló-berendezés,
kábel vagy bármilyen alkatrész. Úgyhogy - bár furcsa
lehet a kijelentés – egy fedélzeten tűz ellen legjobb a
fáklya.
A kisebb „ördögűző” 50 másodpercen át, a nagyobb
(amely még mindig csak 33 centi hosszú és mindössze
fél kilós) kétszer annyi ideig, vagyis 100 másodpercig
ontja magából a káliumnitrát-port, hogy minden izzásnak véget vessen.

A 25-30 centiméteres fáklya
kényelmesen elfér akár egy
vitorláson is, de megmentheti a hajót a komolyabb
tűzkártól

FireStryker

Legújabb NASA fejlesztésű professzionális tűzoltó fáklya.
Bármilyen típusú tűzhöz alkalmazható. Az oltóanyag nem tesz kárt eszközeinkben.

Vízi-, szárazföldi járművek
és épületek elengedhetetlen tartozéka.
Keresse a kiemelt vitorlás
és villamos szaküzletekben!
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