
ALS-HOOD
System detekcji i gaszenia urządzeń 
gastronomicznych i okapów 

ALS-HOOD to automatyczny system detekcji i gaszenia dedykowany 
do ochrony okapów kuchennych i znajdujących się pod nimi urządzeń 
gastronomicznych. System ten wykrywa i gasi pożar w miejscu jego 
powstania, chroni personel przed poparzeniami i uniemożliwia 
rozprzestrzenienie się pożaru na całe pomieszczenie. 

System ALS-HOOD jest wynikiem pracy polskich inżynierów. Charakteryzuje 
się najwyższą skutecznością, zapewniając przy tym szybkie przywrócenie 
gaszonych urządzeń do pracy i ograniczenie do minimum czasu przestoju.  
Jego działanie jest w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska. 

ZASTOSOWANIE
System ALS-HOOD zapewnia kompletną ochronę przeciwpożarową urządzeń ga-
stronomicznych oraz okapów. Przeznaczony jest do wczesnego wykrywania i ga-
szenia pożarów m.in. tłuszczów i olejów spożywczych. Doskonale sprawdzi się jako 
zabezpieczenie przeciwpożarowe okapów i znajdujących się pod nimi urządzeń 
kuchennych w restauracjach, jadłodajniach i pozostałych punktach gastrono-
micznych. System ALS-HOOD może być z powodzeniem projektowany i instalowa-
ny zarówno w nowych, jak i już istniejących obiektach.

BUDOWA I SPOSÓB DZIAŁANIA 

Podstawowe wyposażenie systemu ALS-HOOD stanowią:
• butla /butle ze środkiem gaśniczym,
• szafka ochronna na butle,
• przewód detekcyjny o podwyższonej temperaturze zadziałania, zakończony 

manometrem,
• rurociąg dystrybucyjny,
• dysze gaśnicze,
• przycisk ręcznego uruchomienia gaszenia.

1. Butla ze ze środkiem gaśniczym
2. Szafka ze stali nierdzewnej
3. Przycisk ręcznego uruchomienia gaszenia

4. Rurociąg dystrybucyjny z dyszami gaśniczymi
5. Przewód detekcyjny zakończony manometrem
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Ilość zbiorników ze środkiem gaśniczym zależy od ilości i wielkości zabezpiecza-
nych urządzeń. Poszczególne elementy systemu montowane są w miejscach,  
w których nie będą zakłócać przebiegu prac wykonywanych w kuchni.

Zarówno szafka, w której umieszczone są butle, jak i rurociąg dystrybucyjny 
oraz dysze gaśnicze wykonane są ze stali nierdzewnej. Dzięki temu są odporne  
na szkodliwe działanie tłuszczów i ich oparów. Doskonale wkomponowują  
się przy tym we wnętrza kuchenne, zapewniając dyskrecję całego systemu.

Stosowane w systemie ALS-HOOD dysze gaśnicze posiadają specjalne zabezpie-
czenie w postaci stalowej lub gumowej osłony. Jej zadaniem jest ochrona otwo-
rów dyszy przez osadzaniem się w nich cząsteczek tłuszczów i innych zanieczysz-
czeń. W momencie uruchomienia procesu gaszenia, wysokie ciśnienie w rurociągu 
dystrybucyjnym wypycha osłony. Jednocześnie dodatkowe mocowanie osłony  
do korpusu dyszy, w postaci stalowej linki lub gumowego przewodu, zabezpiecza 
osłonę przed całkowitym oderwaniem się od dyszy i zniszczeniem przez pożar.

Przewód detekcyjny wypełniony jest powietrzem pod stałym ciśnieniem.  
W momencie wzrostu temperatury powyżej zadanego poziomu następuje pęknię-
cie przewodu. Spadek ciśnienia w przewodzie odbierany jest jako sygnał do uwol-
nienia środka gaśniczego z butli. Środek ten jest dystrybuowany przez rurociąg 
rozprowadzający i za pomocą dysz gaśniczych uwalniany precyzyjnie w kierunku 
ognia. 

System może być również uruchamiany ręcznie przez obsługę kuchni.

Dostępne warianty rozbudowy:

• System ALS-HOOD może zostać skonfigurowany w taki sposób, aby w momen-
cie wykrycia pożaru (pęknięcia przewodu detekcyjnego i spadku ciśnienia  
w przewodzie) następowało automatyczne odcięcie zasilania prądem elek-
trycznym lub gazem ziemnym wybranych urządzeń. 

• W celu ograniczenia do minimum ryzyka rozprzestrzenienia się pożaru na inne 
pomieszczenia przez system wentylacji budynku, system ALS-HOOD może zostać 
rozszerzony o dodatkowy rurociąg dystrybucyjny z dyszami rozmieszczonymi  
na poziomie kanałów wyciągowych i skierowanymi do góry. Alternatywą  
dla tego rozwiązania może być uzupełnienie systemu ALS-HOOD o klapy odci-
nające wyposażone w wyzwalacz termiczny. Klapy te montowane są w kana-
łach wyciągowych okapu. W momencie pojawienia się ognia, wyzwalacz au-
tomatyczne zamyka klapę, uniemożliwiając przedostanie się płomieni kanałem  
wyciągowym do innych pomieszczeń. 

PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU

Środek gaśniczy AQUAFAT

Czynnik napędowy Azot

Maksymalna ilość środka gaśniczego w butli 7,2 l

Zakres temperatur pracy systemu od 0°C do + 55°C

Zakres temperatur pracy przewodu  
detekcyjnego

od - 30°C do + 80°C lub 90°C  
(w zależności od rodzaju przewodu)

Temperatura pęknięcia przewodu 
detekcyjnego

od + 110°C do + 175°C 
(w zależności od rodzaju przewodu)
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ŚRODOWISKOWE WARUNKI PRACY
System detekcji i gaszenia ALS-HOOD pracuje w zakresie temperatur od 0°C  
do +55°C przy wilgotności względnej nieprzekraczającej 95% przy 40°C. Wszyst-
kie elementy zewnętrzne systemu są odporne na działanie tłuszczów kuchennych  
i ich oparów, a także nieagresywnych detergentów oraz kurzu. 

ŚRODKI GAŚNICZE
Środkiem gaśniczym wykorzystywanym w systemie ALS-HOOD jest AQUAFAT -  
roztwór wodny soli organicznych dedykowany do gaszenia pożarów grupy F,  
jak oleje spożywcze i tłuszcze. Tłuszcze spożywcze w czasie użytkowania (np. sma-
żenie) osiągają wysoką temperaturę, co utrudnia ich gaszenie i zwiększa ryzyko 
ponownego zapłonu. Ponadto przy próbie ugaszenia takiego pożaru wodą może 
nastąpić wyrzut palącego się tłuszczu, co gwałtownie może powiększyć strefę 
spalania. 

AQUAFAT nie tylko skutecznie gasi pożar, ale również chłodzi miejsce jego  
wystąpienia i uniemożliwia ponowny zapłon. Po rozpyleniu w dyszy gaśniczej two-
rzy pianę, która jest odporna na działanie wysokich temperatur, a w kontakcie 
z tłuszczami kuchennymi tworzy warstwę izolacyjną, odcinającą dopływ tlenu  
i uniemożliwiającą wydzielanie się palnych oparów. Tym samym AQUAFAT sku-
tecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia. Specjalnie opracowana formuła 
środka gaśniczego zapobiega wybuchom dodatków wodnych podczas aplika-
cji na rozgrzany tłuszcz lub olej, dzięki czemu eliminuje ryzyko powstania popa-
rzeń wśród personelu czy szkód materialnych. AQUAFAT jest w pełni bezpieczny  
dla urządzeń gastronomicznych, ludzi i środowiska.

Dane techniczne środka gaśniczego:

Gęstość przy 20°C 1,260 gr/cm3

pH przy 20°C 8,5

Lepkość, przy 20°C 6 mP

Temperatura krzepnięcia < -60 °C

Napięcie powierzchniowe przy 20°C 30,5 mN/m

Napięcie międzyfazowe z cykloheksanem 
przy 20°C

1,5 mN/m
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