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Η πρόληψη και η άμεση κατάσβεση στην αρχή της φωτιάς 
ήταν και είναι ο στόχος και ο σκοπός της ανάπτυξης του 
συστήματος κατάσβεσης ΒΟΝΡΕΤ.
Το ΒΟΝΡΕΤ είναι μια χημική σύσταση μη τοξική, δεν 
βλάπτει τον άνθρωπο, τα ζώα και φυσικά δεν βλάπτει το 
περιβάλλον (OZON FRIENDLY). Είναι καταχωρημένο στην 
επίσημη λίστα των νέων κατασβεστικών υλικών της Ε.Ε. 
και αυτή την στιγμή διαθέτει την ισχυρότερη κατασβεστική 
ικανότητα από όλα τα γνωστά συμβατικά προϊόντα και υλικά 
κατάσβεσης. 
Τα πλεονεκτήματα του επιβεβαιώνονται από την εγγύηση 
του κατασκευαστή αλλά και από κορυφαίες ασφαλιστικές 
εταιρείες που έχουν αλλάξει την πολιτική της ασφάλειας 
απέναντι σε πιθανή αποτυχία λειτουργίας συσκευών 
κατάσβεσης και εγγυώνται την λειτουργία κατάσβεσης της 
αμπούλας BONPET για το ποσό του 1.000.000 €.
Το σημαντικότερο όμως δεν είναι ότι τα συστήματα της 
BONPET μπορούν να σταματήσουν την φωτιά άμεσα στην 
αρχή της και να σώσουν περιουσίες, αλλά ότι με την 
αποτελεσματικότητά τους μπορούν να σώσουν ανθρώπινες 
ζωές.
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Το 1953 ο κύριος Djiro Niizama, χημικός μηχανικός 
του πανεπιστημίου της Ιαπωνίας μετά από 15 έτη 
επιμελημένων ερευνών σύνθεσε ένα οργανικό 
υγρό (ελαφρύ ύδωρ) που κατέχει τις μοναδικές 
ιδιότητες που θα μπορούσαν να εξαφανίσουν την 
πυρκαγιά σε οποιαδήποτε φάση ανάφλεξης. Το 
υγρό αυτό ονομάστηκε BONPET. 
Μέχρι το 1954 το πρώτο πειραματικό πρότυπο της 
αυτόματης συσκευής πυρόσβεσης BONPET ήταν 
κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 
Φυσικά το BONPET μέσα από τα 50 έτη ιστορίας 
του, έχει εξελιχτεί και τροποποιηθεί τόσο το υλικό 
όσο και το χημικό περιεχόμενο των φιαλών του.
Το σύγχρονο πρότυπο συστημάτων BONPET 
διαθέτει πλέον το υψηλότερο επίπεδο ικανότητας 
κατάσβεσης πυρκαγιάς σε σύγκριση με τις 
προηγούμενες εκδοχές του.
Σήμερα υπάρχουν δύο περιοχές παραγωγής του 
BONPET, στην Ιαπωνία η Kabotec Co. Ltd. που 
εξυπηρετεί την ασιατική περιοχή και η BONPET 
SYSTEMS d.o.o. στη Σλοβενία που παρέχει τα 
προϊόντα της στην ευρωπαϊκή αγορά, τις ΗΠΑ, τον 
Καναδά, το Μεξικό, τη Ρωσία, τη Βαλτική και τις 
χώρες του Αραβικού κόλπου. 
Το σύστημα πυρόσβεσης ΒΟΝΡΕΤ έχει πιστοποιηθεί 
και χρησιμοποιείται σε 50 ανεπτυγμένες χώρες 
παγκοσμίως, από μεγάλες βιομηχανίες και 
εταιρείες καθώς και από διεθνείς οργανισμούς.
Στο σύστημα ΒΟΝΡΕΤ έχουν χορηγηθεί διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας όπως: 
- USA Patent Agency in 1974
- Germany Patent Agency in 1975
- Family of Patent Letters of Australia

Τα αποκλειστικά δικαιώματα κατασκευής και διανομής του 
BONPET στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αμερική, τον Καναδά, τα 
Βαλκάνια, την Ρωσία, την Μέση Ανατολή, τις χώρες του Περσικού 
κόλπου και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δόθηκαν το 1998 στην 
Σλοβενική επιχείρηση BONPET SYSTEMS d.o.o. που είναι πλέον 
ο Παγκόσμιος κύριος κατασκευαστής των υλικών και των μέσων 
πυροπροστασίας και πυρόσβεσης BONPET.
Όλα τα προϊόντα της εταιρείας BONPET SYSTEMS d.o.o. που 
διατίθενται σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως, διαθέτουν φυσικά 
και τα απαραίτητα πιστοποιητικά “Certificates of Conformance” 
και “Fire Safety Certificates” σύμφωνα με ISO, DIN, BS και 
ΕΝ Standards τα οποία διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα και 
αξιοπιστία των προϊόντων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης 
BONPET. 
Η παραγωγή των αυτόματων πυροσβεστήρων και των 
εξαρτημάτων τους, πιστοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
ISO-9001. 
Ο σύγχρονος εξοπλισμός, και το οπτικό σύστημα για την ποιοτική 
δοκιμή συγκόλλησης, η ολοκλήρωση και τα αναλώσιμα υλικά που 
παρέχονται από τους παγκοσμίως κορυφαίους κατασκευαστές, 
εγγυώνται στο σύνολο τους δέκα χρόνια διάρκεια ζωής. Κάθε 
φιάλη ελέγχεται με σύστημα λέιζερ για πιθανές ρωγμές παρά την 
κορυφαία ποιότητα του ειδικού γυαλιού Βοημίας «borosilicate». 
Κατόπιν οι φιάλες τοποθετούνται σε ένα ειδικό φούρνο γεμάτο 
με νερό όπου και θερμαίνονται έως τους 70 βαθμούς για την 
επαλήθευση της σταθερότητας αντίδρασης της χημικής σύνθεσης. 
Με αυτές τις ενέργειες το ποσοστό σφάλματος των προϊόντων που 
κατασκευάζονται από το εργοστάσιο μειώνεται στο μηδέν.
Κάθε αγοραστής μπορεί να καλέσει την κεντρική αντιπροσωπεία 
της χώρας του πριν αγοράσει μια συσκευή για την επιβεβαίωση 
του αριθμού κατασκευής S/N της κάθε συσκευής αμπούλας που 
προτίθεται να αγοράσει, αποκλείοντας έτσι την πιθανότητα αγοράς 
μιας πλαστής αμπούλας.

Ιστορία Παραγωγή



Αποτελεσματικότητα

Για να υπολογίσουμε τον καλυπτόμενο χώρο από τις αμπούλες 
αυτόματης πυρόσβεσης BONPET πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν ότι 
κάθε αμπούλα καλύπτει 4m2 (τετραγωνικά μέτρα) ή 8m3 (κυβικά 
μέτρα) ενός κλειστού χώρου, όταν τοποθετηθεί σε 2m μέτρα ύψος 
πάνω από την προστατευόμενη επιφάνεια. Για κατάσβεση των 
πυρκαγιών κατηγορίας Β (δηλ. εύφλεκτα υγρά), κάθε αμπούλα 
καλύπτει 2m2 (τετραγωνικά μέτρα) και η αποδοτικότητά της 
εξαρτάται από τις ιδιότητες του υγρού που καίγεται.
Οι αμπούλες αυτόματης πυρόσβεσης BONPET μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και ως συμπληρωματικά μέσα στα υπάρχοντα 
συστήματα πυρόσβεσης ενός μεγάλου χώρου. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις οι αμπούλες BONPET τοποθετούνται στα σημεία που 
παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου πυρκαγιάς (δηλαδή 
στα σημεία που μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά). 
Οι αμπούλες αυτόματης πυρόσβεσης BONPET μπορούν να 
προστατέψουν αποτελεσματικά χώρους με μικρό κυβικό όγκο 
σβήνοντας τη φωτιά στο ξεκίνημά της. 
Τοποθετώντας τες μέσα ή επάνω σε ηλεκτρικούς πίνακες, πάνω 
από ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, κάτω από αποροφητήρες κλπ., 
αποτρέπουμε μεγαλύτερες καταστροφές από την εξάπλωση της 
φωτιάς. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα σημεία αυτά είναι 
αδύνατον να καλυφθούν από συστήματα ογκομετρικής τεχνικής 
(ολικής κατάκλισης κλπ.) λόγω ασύμφορου κόστους, από αυτά 
όμως στατιστικά ξεκινούν οι περισσότερες πυρκαγιές.

Η αμπούλα αυτόματης πυρόσβεσης ΒΟΝΡΕΤ, είναι προϊόν υψηλής 
τεχνολογίας και αποτέλεσμα πολύχρονων δοκιμών σε πανεπιστήμια 
της Ιαπωνίας. Η εξέλιξη της χημικής φόρμουλας συνεχίστηκε στην 
Ευρώπη από πανεπιστημιακούς χημικούς μηχανικούς, καθιστώντας 
το υγρό ΒΟΝΡΕΤ ένα από τα ισχυρότερα κατασβεστικά υλικά 
παγκοσμίως.
Η αμπούλα BONPET, περιέχει 600 ml χημικού υγρού σε 
αεροστεγώς κλεισμένη γυάλινη αμπούλα με πάχος 1 mm και  
διαστάσεις Ø 80 x 280 mm, ολικό βάρος 1030 g και δεν είναι υπό 
πίεση (δεν περιέχει προωθητικά αέρια). Το διάλυμα αυτό είναι 
απολύτως ασφαλές, δεν περιέχει τοξικές ουσίες που θα  
αποτελούσαν κίνδυνο για την υγεία, είναι φιλικό προς το 
περιβάλλον, ενώ κατά την χρήση της συσκευής με φωτιά 
δημιουργούνται προϊόντα αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ) που επίσης είναι 
ακίνδυνα για τον άνθρωπο τα ζώα και το περιβάλλον, κάτι το 
οποίο έχει πιστοποιηθεί από διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα και 
Ευρωπαϊκά εργαστήρια.  
Η συσκευή ΒΟΝΡΕΤ είναι κατάλληλη για κατάσβεση πυρκαγιών 
κατηγορίας Α (Στέρεα κάυσιμα), Β (Υγρά κάυσιμα), C (Αέρια 
κάυσιμα), F (Μαγειρκά έλαια) και επίσης για κατάσβεση πυρκαγιών  
Ε ηλεκτρικού εξοπλισμού τάσεως έως και 60.000 Volt (δηλαδή 
μέχρι και μετασχηματιστές δικτύου διανομής υψηλής τάσης) 
χωρίς να προκαλεί βραχυκυκλώματα. Η συσκευή ΒΟΝΡΕΤ κατά 
την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου απαιτείται αυτοδιεγειρόμενος 
πυροσβεστήρας, με διάρκεια ζωής τα 10 έτη. Δεν προκαλεί καμία 
βλάβη σε μηχανήματα και σε ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς και δεν 
αφήνει υπολείμματα. Όλες οι αμπούλες ελέγχονται και κλείνονται 
χειροποίητα.
Έγκριση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος: 
22734 Φ.701.6/30-4-2007.
Έγκριση Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας: 
4232/06/08 04-03-2008.
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Πλεονεκτ’ηματα

Τα πλεονεκτήματα της Αμπούλας Αυτόματης Πυρόσβεσης 
BONPET είναι προφανή!
Μεταβλητότητα
Λόγω των μοναδικών πυροσβεστικών ιδιοτήτων που έχει η 
συσκευή BONPET μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάσβεση 
πολλών διαφορετικών υλικών συμπεριλαμβανομένων 
στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων (πυρκαγιές κατηγορίας Α, Β, C, F και Ε).
Συνδυασμένη τεχνική απόσβεσης πυρκαγιάς
Η Αμπούλα BONPET προκαλεί γρήγορη αποβολή του οξυγόνου 
από  την περιοχή της φωτιάς, ψύξη της επιφάνειας και σχηματίζει 
ένα υγρό φιλμ αποτρέποντας οποιαδήποτε επανάφλεξη.
Κατάσβεση υλικών που σιγοκαίονται όπως ξύλο, χαρτί, 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, λάστιχο, κυτταρίνη και  
πλαστικά, λειτουργώντας αυτόματα χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση. 
Μηχανική λειτουργία
Η Αμπούλα ΒΟΝΡΕΤ είναι το μοναδικό σύστημα πυρόσβεσης 
παγκοσμίως που λειτουργεί μηχανικά 100%, χωρίς καμία 
πιθανότητα δυσλειτουργίας και δεν απαιτεί παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος.
Χωρίς καμία ανάγκη ύπαρξης προωθητικών αερίων 
Η Αμπούλα ΒΟΝΡΕΤ λειτουργεί αυτόνομα και δεν περιέχει ούτε 
απαιτεί προωθητικά αέρια.
Ευκολία εγκατάστασης
Χρησιμοποιώντας τις Αμπούλες ΒΟΝΡΕΤ, ένα απόλυτα ασφαλές 
για την λειτουργία του πυροσβεστικό σύστημα, αποφεύγετε 
την πολυπλοκότητα και τις δυσκολίες εγκατάστασης άλλων 
συστημάτων τα οποία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 
εγγυηθούν 100% την λειτουργία τους.
Υψηλή αποδοτικότητα με χαμηλότερο κόστος
Η γρήγορη εκτόξευση του υλικού της Αμπούλας μετά την 
ενεργοποίησή της στο χώρο και τα υλικά που καίγονται (0,3 

έως 0,5 δευτερόλεπτα), βεβαιώνει την υψηλή πυροσβεστική 
αποδοτικότητα του περιεχομένου των φιαλών. Ο αρχικός 
σχεδιασμός της Αμπούλας κάνει πολύ απλή την τοποθέτησή 
της και σε συνδυασμό με την σίγουρη και απλή τεχνική 
ενεργοποίησής της, μας επιτρέπουν να εγκαταστήσουμε ένα 
πυροσβεστικό σύστημα με κόστος 4 φορές χαμηλότερο από 
εκείνο των πυροσβεστικών συστημάτων ύδατος και 7-8 φορές 
χαμηλότερο των πυροσβεστικών συστημάτων αερίου. 
Γρήγορη λειτουργία και κατάσβεση στην έναρξη πυρκαγιάς 
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση
Η αμπούλα BONPET ενεργοποιείται μέσα σε πολύ μικρό 
χρόνο από τη στιγμή που μια πυρκαγιά ανιχνεύεται (ο χρόνος 
ενεργοποίησης δεν υπερβαίνει τα 40-45 δευτερόλεπτα από τη 
στιγμή που ανιχνεύεται η πυρκαγιά) και έτσι η κατάσβεση γίνεται 
στην αρχική φάση της. Λόγω αυτού του παράγοντα μειώνονται 
πάρα πολύ οι ζημίες που θα προκληθούν από την πυρκαγιά. 
Εγγύηση και ασφάλεια ενεργοποίησης για δυσλειτουργία
Σε περίπτωση που η συσκευή BONPET δεν λειτουργήσει (καμία 
δυσλειτουργία δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα για ολόκληρη 
την περίοδο που κυκλοφορούν οι Αμπούλες Αυτόματης 
Πυρόσβεσης BONPET στην παγκόσμια αγορά) οι παγκοσμίως 
γνωστές ασφαλιστικές εταιρείες TRIGLAV και Barkley & Lloyd 
θα πληρώσουν την αξία των υλικών που προστατεύονταν από 
την Αμπούλα βάση της αξίας τους μέχρι και 1.000.000 €. 
Απλότητα εγκατάστασης και μείωση λειτουργικού 
κόστους 
Για την εγκατάσταση μιας Αμπούλας Αυτόματης πυρόσβεσης 
ΒΟΝΡΕΤ δεν απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις ούτε 
ειδικά εργαλεία. Η εγκατάσταση γίνεται χρησιμοποιώντας 
τα συνηθισμένα εργαλεία που ο καθένας έχει και μπορεί να 
χρησιμοποιήσει. 
Εφαρμογές λειτουργίας
Οι Αμπούλες Αυτόματης Πυρόσβεσης BONPET μπορούν να 

εγκατασταθούν ουσιαστικά σε οποιοδήποτε βιομηχανικό ή 
δημόσιο χώρο. Λειτουργούν σε θερμοκρασίες από  -23oC έως 
+85oC. Δεν είναι ευαίσθητες στον αέρα, τη βροχή ή την ηλιακή 
ακτινοβολία (οπότε μπορούν να λειτουργούν υπό δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες). 
Η Αμπούλα Αυτόματης πυρόσβεσης ΒΟΝΡΕΤ είναι η μόνη 
συσκευή που έχει εγκριθεί και που συστήνεται από το Υπουργείο 
Μεταφορών της Ιαπωνίας για χρήση ως αυτόματο σύστημα 
πυρόσβεσης, που σημαίνει ότι ικανοποιεί τις οδηγίες ασφάλειας 
για τις θαλάσσιες μεταφορές που είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα. 
Μέχρι σήμερα κανένας από τους κατασκευαστές πυροσβεστικών 
συστημάτων δεν έχει κατορθώσει να κατασκευάσει ένα τέτοιο 
σύστημα που να λειτουργεί μηχανικά, να ψεκάζει αυτόματα και 
να έχει τόσο υψηλά αποτελέσματα.
Οικολογική ασφάλεια
Το διάλυμα της Αμπούλας ΒΟΝΡΕΤ δεν περιέχει τοξικές ουσίες 
που θα αποτελούσαν κίνδυνο για την υγεία, δεν περιέχει 
καμία βλαβερή ουσία για το Όζον, ενώ κατά την χρήση της 
συσκευής με φωτιά δημιουργούνται προϊόντα αποσύνθεσης 
(ΑΕΡΙΑ) που δεν είναι βλαβερά για τον άνθρωπο, τα ζώα και το 
περιβάλλον. Οι διάφορες δοκιμές και πειράματα Ευρωπαϊκών 
εργαστηρίων καθώς και άλλων διεθνώς αναγνωρισμένων 
εργαστηριών όπως π.χ. της Ρωσίας και της Ιαπωνίας, έχουν 
αποδείξει τη συμμόρφωση των συσκευών με τους κρατικούς 
υγειονομικούς κανόνες και τα πρότυπα επιδημιολογίας για 
την ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Για 
το υλικό έχουν εκδοθεί διεθνή πιστοποιητικά όπως από το 
ίδρυμα της Βιέννης “Sichereitechnische Prufstelle” και επίσης 
φέρει την περιβαλλοντική σφραγίδα της έγκρισης της ρωσικής 
ομοσπονδίας.
Ασφάλεια αποθήκευσης και μεταφοράς
Όταν η συσκευή ΒΟΝΡΕΤ είναι αποθηκευμένη δεν έχει καμία 
εσωτερική πίεση. Κατά συνέπεια, ενοχλητικοί παράγοντες 

όπως διαρροές ή πιθανότητα έκρηξης από υπερθέρμανση 
αποκλείονται. Επίσης δεν υπάρχει κανείς περιορισμός 
επικινδυνότητας για μεταφορά με επίγεια ή εναέρια μέσα. 
Μάλιστα υπάρχει και ειδική θήκη μεταφοράς ώμου, που 
επιτρέπει την μεταφορά της Αμπούλας με ασφάλεια και ευκολία 
από άτομα περιφρούρησης όταν περιπολούν.
Υψηλού επιπέδου εργονομία και αισθητική 
Είναι η πρώτη φορά που, ενώ στα πλαίσια ενός μεγάλου 
αριθμού συστημάτων μαζικής παραγωγής που παράγονται 
παγκοσμίως με "βιασύνη και άγχος" και ενώ κανείς δεν 
ασχολείται με την εργονομία και την αισθητική, η ΒΟΝΡΕΤ 
διαθέτει στην παγκόσμια αγορά ένα άψογο αισθητικά προϊόν 
αυτόματης πυρόσβεσης, πολύ εύκολο στην εγκατάσταση του 
και με κορυφαία αποτελεσματικότητα. Υπάρχει πάντα μια θέση 
στην αγορά συστημάτων πυρόσβεσης για υψηλού επιπέδου 
χειροποίητα συστήματα από επιδέξιους τεχνίτες. Η εργασία των 
σχεδιαστών, η ολοκλήρωση της παραγωγής των επιμέρους 
υλικών και εξαρτημάτων καθώς και τα τελικά ολοκληρωμένα 
προϊόντα είναι μονίμως υπό αυστηρό έλεγχο και επίβλεψη.

Η φιάλη της Αμπούλας ΒΟΝΡΕΤ είναι κατασκευασμένη από  
γυαλί ασφαλείας υψηλής ποιότητας (Βοημίας). Μπορείτε να 
επιλέξετε το χρώμα της φιάλης που επιθυμείτε, βάση του 
χρώματος που έχετε στους χώρους σας, ενώ σε περιπτώσεις 
παραγγελίας μεγάλης ποσότητας είναι δυνατή η παραγωγή 
επιθυμητού χρώματος από τον πελάτη. 
Μπορούμε επίσης να λάβουμε υπόψη και τις αρχιτεκτονικές 
ιδιαιτερότητες αισθητικής των σημερινών σύγχρονων κτηρίων 
και να συνδυάσουμε την προστασία τους από την φωτιά με την 
αρχιτεκτονική αισθητική τους. 
Οι συσκευές BONPET καταλαμβάνουν πολύ μικρό χώρο 
και έχουν πολύ μικρό κόστος εγκατάστασης ενώ σε καμία 
περίπτωση δεν θυμίζουν τον συνήθη πυροσβεστήρα. 



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Όταν το υγρό ΒΟΝΡΕΤ έρθει σε επαφή με την φωτιά, 
παράγει ψύξη ρίχνοντας το θερμικό φορτίο κάτω από 
το σημείο ανάφλεξης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί 
προϊόντα αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ) τα οποία δεσμεύουν 
τοπικά το οξυγόνο και παράγουν διοξείδιο σπάζοντας 
έτσι την αλυσίδα της φωτιάς. Επιπλέον είναι το 
μοναδικό υλικό που έχει δεύτερη ενέργεια στην 
κατάσβεση πυρκαγιάς, διότι όπου πέσει το υλικό μετά 
την ενεργοποίηση της αμπούλας αφήνει ένα λεπτό 
στρώμα σε μορφή φιλμ που η χημική του σύσταση δεν 
επιτρέπει την επανάφλεξη της φωτιάς. 
Το υγρό Bonpet κατασκευάζεται με τη χρήση των 
ακόλουθων χημικών, Ουρία CO(NH2)2 Χλωριούχο 
Αμμώνιο, Αφυδατωμένη Ανθρακική Σόδα, Πυριτικό 
Αμμώνιο, Θειικό Αμμώνιο, Καμένη στύψη, κλπ.

ΑΝΤΙδΡΑΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΤΑΝ ξΕΣΠΑ ΠΥΡΚΑγΙΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΟΝΟΜΑΣΙΑ: BONPET Συσκευή Αυτόματης Πυρόσβεσης

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 1030 gr.

ΒΑΡΟΣ ΑΜΠΟΥΛΑΣ: 830 gr.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø 80 x 280 mm

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ: 600 cm3

ΤΥΠΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ: γυαλί ασφαλείας, πάχους 1 mm

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: Υγρό που μετασχηματίζεται 
παίρνοντας κυρίως αέρια μορφή όταν θερμαίνεται.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αυτόματη ενεργοποίηση όταν 
η θερμοκρασία φτάσει τους 90oС, χωρίς απαίτηση καμιάς 
εξωτερικής τροφοδοσίας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ: γρήγορη αποβολή οξυγόνου από 
την καιόμενη επιφάνεια και παραγωγή προστατευτικού 
φιλμ που αποτρέπει την περαιτέρω ανάφλεξη.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Απόλυτα φιλικό προς το 
περιβάλλον, αβλαβές για τον άνθρωπο και τα ζώα.

ΟΓΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΙΑΛΗ: 8 m3 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 10 χρόνια

Εγκατάσταση

H Αμπούλα τοποθετείται πολύ απλά και εύκολα βιδώνοντας 
τη βάση στήριξης που διαθέτει επάνω από την περιοχή μιας 
πιθανής πηγής πυρκαγιάς, στον τοίχο ή στην οροφή, πάντα σε 
οριζόντια θέση. 
Επιπροσθέτως, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επάνω 
στην Αμπούλα ειδικού διακόπτη, που μπορεί να συνδεθεί με 
οποιοδήποτε σύστημα πυρανίχνευσης και να δώσει συναγερμό 
σε περίπτωση ενεργοποίησης της Αμπούλας.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ειδικού μεταλλικού 
προστατευτικού καλύμματος για αποφυγή τυχόν κτυπημάτων 
της Αμπούλας από ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο που 
έχει τοποθετηθεί.

Παραδείγματα εγκατάστασης σε οικίες:
• Κουζίνα: επάνω από την κουζίνα και κάτω από τον  
   αποροφητήρα.
• Λεβητοστάσια: πάνω από τον καυστήρα πετρελαίου ή αερίου, 
   πάνω από σόμπες (περιπτώσεις χρήσης ξύλων για καύση).
• Ηλεκτρικοί πίνακες: επάνω ή μέσα σε ηλεκτρικούς πίνακες 
   και παροχές.
• Ανελκυστήρες: μηχανοστάσια, πίνακες κλπ.
• Μηχανοστάσια: γεννήτριες, μηχανές κλπ.

Εγκατάσταση σε επαγγελματικούς χώρους:
Συμβουλευτείτε τους ειδικούς της εταιρείας μας. Είναι πάντα 
στην διάθεση σας για να μελετήσουν και να σας προτείνουν τη 
σωστή θέση για την εγκατάσταση της κάθε Αμπούλας. 

Μετρητές ΔΕΗ Κινητήρας Λεωφορείου

Μηχανοστάσιο Σκάφους

Ηλεκτρολογικός Πίνακας

Κουζίνα



Εγγύηση

Σε περίπτωση που η συσκευή BONPET δεν λειτουργήσει 
(καμία δυσλειτουργία δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα 
για ολόκληρη την περίοδο που κυκλοφορούν οι Αμπούλες 
Αυτόματης Πυρόσβεσης BONPET στην διεθνή αγορά) οι 
παγκοσμίως γνωστές ασφαλιστικές εταιρείες TRIGLAV και 
Barkley & Lloyd θα αποζημιώσουν την αξία των υλικών 
που προστατεύονταν από την αμπούλα βάσει της αξίας 
τους μέχρι και 1.000.000 €.
Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι καμία συσκευή Αυτόματης 
Πυρόσβεσης στον κόσμο δεν έχει τέτοια εγγύηση όπως η 
Αμπούλα BONPET.

Τρόποι χρήσης

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η αυτόματη λειτουργία της βασίζεται στην χημική σύσταση 
του διαλύματος που περιέχει και είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
παγκοσμίως.
Όταν ξεσπά μια φωτιά και αυξάνεται η θερμοκρασία, το 
χημικό διάλυμα πυρόσβεσης μέσα στη γυάλινη αμπούλα 
αρχίζει να θερμαίνεται και να παράγει αέρια, όποτε ξεκινά 
σταδιακά η διαστολή. Όταν η ανώτατη πίεση αντίστασης 
της γυάλινης αμπούλας ξεπεραστεί, το γυαλί σπάει και το 
χημικό υγρό πυρόσβεσης διαχέεται με ψεκασμό. 
Η αμπούλα BONPET θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν 
η θερμοκρασία του πυροσβεστικού υγρού που περιέχει 
φτάσει τους 90oC. Αυτό συμβαίνει όταν η θερμοκρασία 
γύρω από την αμπούλα υπερβεί τους 120oC, η οποία είναι 
η συνήθης θερμοκρασία ενός φλεγόμενου χώρου.

Σχέση θερμοκρασίας & πίεσης μέσα στο σωλήνα
Όταν ενεργοποιηθεί η αμπούλα το υγρό ψεκάζεται 
άμεσα και με δύναμη πάνω στις καιόμενες επιφάνειες, 
παράγοντας κατ’ αρχήν ψύξη (ρίχνοντας έτσι το θερμικό 
φορτίο των υλικών που καίγονται κάτω από το σημείο 
ανάφλεξης τους), ενώ ταυτόχρονα ένα μέρος του υγρού 
μετατρέπεται σε αέριο, αποβάλλοντας το οξυγόνο από την 
περιοχή της φωτιάς. 
Τέλος διαμορφώνει ένα λεπτό υγρό φιλμ στην επιφάνεια 
που καιγόταν, το οποίο αποτρέπει την περαιτέρω ανάφλεξη 
μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Μετά από αυτές τις 24 ώρες 
που το φιλμ αυτό στεγνώνει αποσυντίθεται (σε διοξείδιο 
του άνθρακα και υδρογόνο) καθιστώντας έτσι περιττό 
ακόμη και να καθαριστεί. 
Φυσικό αποτέλεσμα είναι η ελαχιστοποίηση της ζημίας 
με την αυτόματη και άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς 
χρησιμοποιώντας την αμπούλα BONPET. 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η χειροκίνητη χρήση της Αμπούλας πραγματοποιείται με 
τους εξής τρόπους.

ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ
Σε περίπτωση που προκληθεί μια πυρκαγιά σε ένα δωμάτιο 
που δεν έχει τοποθετηθεί αμπούλα BONPET, μπορείτε 
να βγάλετε πολύ εύκολα από την βάση της μια αμπούλα 
που έχετε τοποθετήσει σε άλλο χώρο, να αφαιρέσετε 
πανεύκολα τα πλαϊνά της στηρίγματα και στην συνέχεια να 
πάτε στο δωμάτιο που καίγεται και να την ρίξετε με δύναμη 
στο υψηλότερο σημείο που μπορείτε πάνω από την φωτιά 
(πχ. στον τοίχο) ώστε να σπάσει και να διασκορπιστεί 
το υλικό της στον χώρο. Ο ψεκασμός του ΒΟΝΡΕΤ στον 
χώρο της πυρκαγιάς θα έχει την ίδια επίδραση όπως 
περιγράφηκε παραπάνω στον αυτόματο τρόπο λειτουργίας 
της Αμπούλας.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΜΕ ΝΕΡΟ 
(ανάμειξη του υγρού της αμπούλας με νερό)
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αργήσουμε να 
αντιληφτούμε την φωτιά γρήγορα και πάρει διαστάσεις 
πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που θα μπορούσε να σβήσει 
μια Αμπούλα πετώντας την μέσα, τότε είναι προτιμότερο 
να χρησιμοποιήσετε την λύση, της ανάμιξης του υγρού 
ΒΟΝΡΕΤ της Αμπούλας σας με νερό, ως εξής:
Χρησιμοποιήστε ένα οποιοδήποτε δοχείο, βάλτε μέσα 10 - 
12 λίτρα νερό και στην συνέχεια σπάστε μέσα στο νερό την 
αμπούλα ώστε το υγρό ΒΟΝΡΕΤ να αναμειχτεί με το νερό. 
Ανακατέψτε λίγο το διάλυμα με το νερό και στην συνέχεια 
με ένα μικρό δοχείο (ένα μπολ, μια κούπα ή ένα ποτήρι) 

αρχίστε να ψεκάζετε τον χώρο που καίγεται ρίχνοντας το 
μείγμα στην φωτιά όσο πιο ψηλά μπορείτε.
Η αποδοτικότητα αυτού του μείγματος (νερό με 6% 
ΒΟΝΡΕΤ) για κατάσβεση της πυρκαγιάς, σε αυτήν την 
περίπτωση θα είναι 20 φορές υψηλότερη από το να 
χρησιμοποιούσατε σκέτο νερό. Δηλαδή τα 10 - 12 λίτρα 
νερού με 6% ανάμειξη ΒΟΝΡΕΤ αντιστοιχούν σε 200 - 240 
λίτρα σκέτο νερό που θα έπρεπε να ρίξετε στην φωτιά για 
αντίστοιχο αποτέλεσμα κατάσβεσης.
Δεν κινδυνεύετε να τραυματιστείτε από τα γυαλιά της 
Αμπούλας όταν χρειαστεί να την σπάσετε στο νερό, διότι το 
γυαλί που είναι κατασκευασμένη είναι γυαλί ασφαλείας, 
ούτε από το υγρό εάν πέσει στα χέρια σας διότι δεν 
υπάρχει τοξικότητα. Όταν τελειώσετε με την όλη διαδικασία 
απλά ξεπλύνετε τα χέρια σας με άφθονο νερό. 
Το μείγμα αυτό, νερού με ΒΟΝΡΕΤ θα είναι ενεργό τις 
επόμενες 24 ώρες, για χρήση σε κατάσβεση. 

Καυστήρας

Χώρος ΑΤΜ


