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Instalacje tryskaczowe na mgłę wodną

INSTALACJE NA MGŁĘ WODNĄ

ECONAquA



Instalacja EconAqua zużywa do 85% mniej wody 
niż tradycyjne instalacje tryskaczowe. 
Porównywalną wydajność osiągnąć można 
wyłącznie w wysokociśnieniowych instalacjach na 
mgłę wodną, które zazwyczaj działają przy 
ciśnieniach z zakresu od 40 do 120 bar. W 
instalacji EconAqua ciśnienie 16 bar jest 
wystarczające. Ze względu na niewielką ilość 
zużywanej wody, potencjalne zniszczenia 
spowodowane działaniem wody zostają 
ograniczone do minimum.

Ponadto, pompownia EconAqua może być 
znacznie mniejsza niż pompownie klasycznych 
instalacji tryskaczowych. To nie tylko oszczędność 
miejsca, lecz również kosztów budowy. 
Zastosowanie rur o znacznie mniejszej średnicy 
prowadzi do znacznych oszczędności przestrzeni 
wzdłuż tras rurociągów, szczególnie w sufitach 
podwieszanych. Wiele budynków, które z powodu 
braku miejsca nie mogły być wyposażone w 
system przeciwpożarowy, mogą teraz być 
modernizowane dzięki EconAqua. 

Instalacje tryskaczowe na mgłę wodną EconAqua 
mogą być również używane bez stosowania 

kosztownego ogrzewania przewodowego w 
obszarach wystawionych na działanie mrozu, 
takich jak parkingi; w przeciwieństwie do innych 
systemów na mgłę wodną, EconAqua pozwala na 
stosowanie instalacji typu suchego w taki sam 
sposób, jak w klasycznych instalacjach 
tryskaczowych. W trybie czuwania są one 
wypełnione nie wodą, lecz sprężonym 
powietrzem lub azotem, co zapobiega 
uszkodzeniom spowodowanym przez mróz.

EconAqua to instalacja niskociśnieniowa, może 
być więc podłączona zarówno do klasycznej 
instalacji tryskaczowej, jak i hydrantowej, i 
dlatego zwykle można użyć istniejącego źródła 
zaopatrzenia w wodę. W ramach dodatkowego 
zabezpieczenia można ją również podłączyć do 
ujęcia straży pożarnej, na przykład na wypadek 
awarii zasilania pomp.

Niezwykła przydatność EconAqua została 
potwierdzona w szeroko zakrojonych badaniach 
przeciwpożarowych, przeprowadzonych w 
realistycznych obiektach testowych. Instalacja 
EconAqua uzyskała aprobatę niemieckiego VdS.

INNOWACJASkuteczna ochrona budynków

Klasyczny tryskacz Tryskacz EconAqua

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Instalacja EconAqua wykorzystuje innowacyjną technologię mgły wodnej pod 
niskim ciśnieniem, co zapewnia bardzo skuteczny sposób gaszenia pożarów w 
budynkach biurowych oraz w hotelach, parkingach podziemnych i innych 
budynkach o podobnych zagrożeniach pożarowych. Ludzie, mienie i środowisko 
są więc zabezpieczone przez całą dobę. Ponadto, instalacja EconAqua może 
pomóc w spełnieniu wymogów prawnych na przykład podczas ubiegania się o 
pozwolenie na budowę. Także firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy na 
wypadek pożaru uznają skuteczność ochrony, jaką zapewnia EconAqua, co 
może skutkować obniżeniem składki.



    

INNOWACJASkuteczna ochrona budynków

W przypadku pożaru, tylko zraszacze 
znajdujące się w pobliżu ognia zostają 
uruchomione. Ogień gaszony jest więc 
natychmiast przy użyciu małej ilości drobno 
rozpylonej wody. Okoliczne tryskacze nie 
zostają uruchomione.

Podczas opracowywania tryskaczy na mgłę 
wodną EconAqua, szeroko stosowana była 
metoda screeningowa. W efekcie powstała 
seria specjalnych tryskaczy, które wykorzystują 
fizyczne zalety spektrum mgły wodnej przy 
ciśnieniu roboczym już od 5 bar.

Tryskacze na mgłę wodną EconAqua 
zabezpieczone są szybko reagującą szklaną 
ampułką (RTI < 50), przez co bardzo wcześnie 
reagują na podwyższenie temperatury na 
samym początku pożaru. Temperatura robocza 
może być dostosowana do warunków 
panujących w danym miejscu. Każdy tryskacz 
na mgłę wodną EconAqua chroni obszar o 
powierzchni do 16 m2, czyli znacznie większy, 
niż zasięg typowych tryskaczy klasycznych.

Tryskacze na mgłę wodną na każdą okazję 

 Standardowe tryskacze na mgłę wodną   
 EconAqua
 Klasyczne tryskacze EconAqua typu P 
 (wiszące) i U (stojące) montowane są pod
 sufitem. Standardowo, dostępne są tryskacze  
 mosiężne, chromowane i ze stali nierdzewnej. 

 Tryskacze poziome na mgłę wodną   
 EconAqua
 Tryskacze EconAqua typu WWH montowane  
 są na ścianie w pozycji poziomej, szczególnie  
 w pomieszczeniach, w których orurowanie   
 instalacji nie może by poprowadzone pod   
 sufitem. Standardowo, tryskacze mają pokry 
 cie chromowe. 

 Ukryte tryskacze na mgłę wodną EconAqua 
 Ukryte tryskacze EconAqua typu CCP (ukryte  
 wiszące) oraz RP (wnękowe wiszące)   
 pozwalają na harmonijne wkomponowanie  
 ochrony przeciwpożarowej w sufit w sposób  
 praktycznie niewidoczny. Tryskacze typu CCP  
 (ukryte) standardowo dostępne są z pokrywą  
 chromowaną z białej drobnej siatki. Tryskacze  
 typu RP (wnękowe) nie mają pokrywy. 

 Tryskacze wstępnego zadziałania na mgłę  
 wodną EconAqua
 Tryskacze wstępnego zadziałania EconAqua  
 typu DS21 używane są w miejscach, gdzie   
 przypadkowa aktywacja spowodowałaby nie 
 dopuszczalne szkody, na przykład w 
 serwerowniach. Tryskacze wstępnego   
 zadziałania wyposażone są w dwa elementy  
 aktywujące. Woda puszczana jest jedynie   
 wtedy, gdy oba elementy zostaną    
 aktywowane. 

 Tryskacze typu suchego na mgłę wodną   
 EconAqua
 Tryskacze wiszące typu suchego EconAqua   
 (typ DP) używane są, gdy orurowanie ma być  
 montowane w miejscu narażonym na   
 zamarzanie, oraz gdzie nie mogą zostać   
 zamontowane tryskacze stojące.

WYSOKA WYDAJNOŚĆwith low water consumption
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Instalacje typu suchego do pomieszczeń 
narażonych na działanie niskich temperatur

Agregat 
sprężarkowy

Szafa 
sterownicza 
pompy

Panel wykrywania pożaru i sterowania

Alarm 
dźwiękowy

Stacja
alarmowa
EconAqua

Automatyczny 
mechanizm zasilający

Zbiornik

Przewód testowy pompy

Urządzenie 
alarmowe

KONSTRUKCJA DZIAŁANIEi bezpieczeństwo w najlepszym wydaniu

W swojej budowie i sposobie działania, instalacja 
EconAqua podobna jest do tradycyjnej instalacji 
tryskaczowej. Może ona być podzielona na jedną 
lub więcej sekcji, odpowiadające im zestawy 
zaworów sekcji i pompownię EconAqua.

Sekcje 
Orurowanie z tryskaczami na mgłę wodną 
EconAqua biegnie przez pomieszczenia, które 
mają być chronione. Nominalne średnice rur 
stosowanych w tych miejscach mają wartości 
pomiędzy DN20 a DN40 i są znacznie mniejsze, 
niż stosowane w orurowaniu klasycznych 
instalacji tryskaczowych. W warunkach 
gotowości, orurowanie w poszczególnych 
sekcjach jest wypełnione wodą pod ciśnieniem 
(instalacje typu mokrego w pomieszczeniach 
chronionych przed działaniem mrozu) albo 
sprężonym powietrzem lub azotem (instalacje 
typu suchego do pomieszczeń zagrożonych 
działaniem niskich temperatur). W przypadku 
pożaru, aktywowane zostają tryskacze na mgłę 
wodną znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie ognia. 

Zestawy zaworów sekcji 
Każda sekcja posiada swój zestaw zaworów 
EconAqua. W razie pożaru, czyli po aktywacji 
tryskaczy, ciśnienie w orurowaniu dotkniętej 
pożarem sekcji spada do takiego poziomu, że 
powiązany z nią zestaw zaworów zostaje 
uruchomiony i rozpoczyna się proces gaśniczy. 
Jednocześnie do centrali wykrywania pożaru 
wysyłany jest sygnał, co pozwala na nadanie 
sygnału alarmowego i lepsze zlokalizowanie 
pożaru.

Instalacja na mgłę wodną 

Technologia mgły wodnej wykorzystuje 
właściwości fizyczne wody skuteczniej niż 
tradycyjne instalacje wodne tłumiące ogień. 
Woda w postaci bardzo drobnych kropel 
wypuszczana jest pod zwiększonym ciśnieniem 
roboczym przez specjalne dysze i tryskacze. 
Efektem jest większa powierzchnia całkowita 
wody, pozwalająca na lepszą absorpcję ciepła i 
szybsze parowanie. Efekt chłodzenia i tłumienia 
pozwala szczególnie skutecznie walczy z ogniem 
przy użyciu minimalnej ilości wody.
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Instalacje typu suchego do pomieszczeń 
narażonych na działanie niskich temperatur
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KONSTRUKCJA DZIAŁANIE
Pompownia EconAqua 
Oprócz elementów, które utrzymują ciśnienie w 
orurowaniu danego odcinka, pompownia 
EconAqua składa się również z panelu 
wykrywania pożaru, centrali alarmowej, pompy 
głównej, źródła wody, oraz innych elementów, 
które zapewniają bezpieczną pracę instalacji 
przeciwpożarowej. 

Znacznie mniejsza ilość wody używanej przez 
instalacje EconAqua oznacza, że pompownie 
EconAqua mogą być do 80% mniejsze niż 
pompownie klasycznych instalacji tryskaczowych

Sygnały zestawów zaworów sekcji i centralnego 
zaworu alarmowego przekazywane są do panelu 
wykrywania pożaru. Stąd alarmy rozsyłane są, by 
zawiadomić wewnętrzne i zewnętrzne służby 
ratownicze. Główna pompa włącza się 
automatycznie, gdy ciśnienie w głównym 
orurowaniu rozprowadzającym spadnie w wyniku 
otwarcia zestawu zaworów jednej z sekcji. 
Źródłem wody może być zarówno zbiornik wody z 
automatycznym zasilaniem, jak również - gdy 
stosowane są odpowiednie urządzenia 
bezpieczeństwa -bezpośrednie podłączenie do 
instalacji wody pitnej.



ZASTOSOWANIE OPTYMALNEKlasa sama w sobie

Zakres zastosowań instalacji tryskaczowej na 
mgłę wodną EconAqua pokrywa kilka klas 
zagrożenia pożarowego zgodnie z ich definicją 
zawartą w wytycznych VdS dla instalacji 
tryskaczowych (VdS CEA 4001). Są to klasy 
zagrożenia pożarowego LH, OH1 (oprócz 
zagrożeń produkcyjnych) oraz OH2 (wyłącznie 
parkingi naziemne i podziemne).

Typowe zastosowania 

 Budynki rządowe
 Dworce kolejowe
 Banki
 Biblioteki
 Budynki rządowe i administracyjne
 Hotele
 Kościoły 
 Szpitale, domy opieki oraz inne placówki   
  opiekuńczo-pielęgnacyjne 
 Parkingi wielopoziomowe 
 Restauracje 
 Szkoły, uczelnie wyższe i inne placówki   
  oświatowe 
 Zakłady karne i poprawcze 
 Parkingi podziemne 
 Schroniska i domy mieszkalne 



ZASTOSOWANIE OPTYMALNEEconAqua - optymalne rozwiązanie

Instalacja tryskaczowa na mgłę wodną EconAqua 
jest generalnie najlepszym rozwiązaniem 
wszędzie tam, gdzie może ona być zastosowana, 
ponieważ EconAqua łączy zalety instalacji 
tryskaczowej z zaletami wysokociśnieniowej 
instalacji na mgłę wodną. Ważnym kryterium, 
które należy wziąć pod uwagę w ocenie 

alternatywnych rozwiązań dla konkretnego 
zastosowania jest całkowity koszt sprzętu. 
Oprócz bezpośrednich kosztów montażu 
instalacji obejmuje on również koszt budowy 
pompowni, koszty dostaw wody i energii 
elektrycznej, a także koszty eksploatacyjne

Przykład:
EconAqua pozwala zaoszczędzić na kosztach budowy 

Zastosowanie instalacji EconAqua może skutkować zmniejszeniem pompowni o około 12,5 m2 w stosunku do kla-
sycznej instalacji tryskaczowej. Na podstawie średnich kosztów budowy wynoszących 1 930 EUR / m2 powierzchni 
budynku brutto, same tylko obniżone wymagania dotyczące powierzchni prowadzą do oszczędności kosztów 
budowy powyżej 24 000 EUR.                                  *Źródło: Niemiecki BKI 2012, dane dotyczące szpitali w Niemczech

Instalacja tłumiąca ogień E|con|A|qua [e kon:akva:...],
(Technologia)
Niskociśnieniowa instalacja na mgłę wodną oparta na tech-
nologii instalacji tryskaczowej o szczególnie niskim zużyciu 
wody, co przynosi wielkie korzyści dla właścicieli i opera-
torów budynków.

A Pompownia   
 klasycznej instalacji 
   tryskaczowej

B Pompownia    
 EconAqua 

Zbiornik
21 m3

Zbiornik
8 m3 Oszczędność miejsca

12.5 m2

Pomieszczenie  16 m2

Pomieszczenie  28.5 m2
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Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian technicznych.

Zalety EconAqua w porównaniu do 
klasycznych instalacji tryskaczowych

 Do 85% mniejsze zużycie wody –   
 zniszczenia wywołane przez wodę są więc  
 ograniczone do minimum. 

 Znacząca oszczędność miejsca wzdłuż  
 rurociągu, szczególnie w podwieszanych  
 sufitach, dzięki mniejszej średnicy rur.

 Znacząco niższe zapotrzebowanie na  
 wodę dzięki temu, że pompownia   
 EconAqua może być znacznie mniejsza,  
 niż pompownie klasycznych instalacji  
 tryskaczowych.

 Ogólnie rzecz biorąc, tryskacze na mgłę  
 wodną EconAqua zapewniają znacznie  
 większy zasięg, niż tradycyjne tryskacze. 

 Niższe koszty jednorazowe i stałe za  
 przyłącza wodociągowe i elektryczne  
 dzięki ograniczonemu zużyciu wody i  
 poborowi mocy przez pompę.

 Idealny do modernizacji istniejących  
 budynków.

Zalety EconAqua w porównaniu do 
wysokociśnieniowych instalacji na mgłę 
wodną

 Znacznie niższe koszty montażu sprzętu   
 dzięki zastosowaniu elementów    
 niskociśnieniowych. 

 Instalacje EconAqua pozwalają na    
 stosowanie rur galwanizowanych,    
 wykonanych z tworzyw sztucznych oraz   
 odlanych w betonie.
 
 Instalacja EconAqua może by łączona   
 zarówno z klasycznymi instalacjami   
 tryskaczowymi, jak i instalacjami    
 hydrantowymi. 

 Instalacja EconAqua może być podłączona  
 do zasilania straży pożarnej jako    
 dodatkowe zabezpieczenie, na przykład na  
 wypadek awarii zasilania.

 Niższe koszty jednorazowe i stałe za   
 przyłącze elektryczne dzięki ograniczonemu 
      poborowi mocy przez pompę.

 Instalacje EconAqua mogą by również   
 stosowane jako instalacje typu suchego   
 bez ogrzewania przewodowego w   
 miejscach wystawionych na działanie   
 mrozu.

w skrócie


