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Галаас хамгаалах системийг гал түймрийг унтраах, хянах
эсвэл зарим тохиолдолд тархах, үүсэхээс бүрэн хамгаалахад
ашигладаг бөгөөд ихэвчлэн тээврийн хэрэгсэл, аж
үйлдвэрлэл, гал тогоо ба цэргийн гэх мэт бусад газарт
тохиолдож болзошгүй галыг унтраахад зориулагдан
инженерчлэгдсэн цогц систем юм. 

Галын системийн
ерөнхий ойлголт 



      Манай компани нь Америк улсын Amerex брэндийн галын
системийг Монголын зах зээлд таниулан нэвтрүүлж ажиллаж
байгаа бөгөөд уул уурхайн болон зам барилгын томоохон тоног
төхөөрөмж дээр уг системийг суурилуулж манай орны эрс тэс уур
амьсгалтай орчин нөхцөлд ажиллах бүрэн боломжтой, амь нас
эрүүл мэнд өмч хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, үйлдвэрлэлийн
тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах шалгууруудыг хангасан
олон улсын FM Approval мөн Евро стандартыг хангасан галын
аюулгүйн систем болох нь туршилтаар батлагдсан. Дэлхий даяар
100’000 хол давсан суурилуулалт хийгдсэн байдаг.

Эрдэнэс таван толгой баруун цанхи Hitachi 1900
экскаваторт Amerex галын систем суурилуулсан нь



Суурилуулах: 
Хүнд даацын өөрөө буулгагч /бүх төрлийн/ 
 Экскаватор / бүх төрлийн / 
Ачигч / бүх төрлийн / 
Бульдозер / бүх төрлийн / 
Грейдер / бүх төрлийн / 
Автобус / бүх төрлийн / 
Сэрээт өргөгч / бүх төрлийн / 

Зөөврийн бутлуур, шигшүүр 
Генератор / бүх төрлийн / 
Агуулах  
Авто граж 
Барилга байгууламж
 Үйлдвэрийн барилга
 Цахилгаан тоноглолууд 

 Гэх мэт галын эрсдэлтэй бүх төлийн техник,
цахилгаан тоноглолд суурилуулж галын
аюулаас хамгаалж ашигладаг Дэлхийд
тэргүүлэгч бүтээгдэхүүн юм



Amerex тээврийн хэрэгслийн галын системийн онцлог  Хяналтын самбар (CP) нь системийн
"тархи" юм. CP нь илрүүлэх
хэлхээний дохиог тайлбарлаж,
цилиндрийн цэнэгийг эхлүүлж,
шатамхай түлшний урсгалыг нэгэн
зэрэг зогсоодог. 

 
24 цагийн автомат дулаан мэдрэгч нь
галыг хурдан илрүүлж, хяналтын
самбарт  дохио өгдөг ба галыг дарах,
хохирлыг багасгах зориулалттай.

Системийн хянах самбар

Автомат мэдрэгч

Гал унтраах бодисууд
Галын эх үүсвэрийг хоёр төрлөөр унтраах
хуурай ба шингэн бодис  

Ажиллах зарчим 
Гидравлик хоолой эсвэл зэвэрдэггүй ган
хоолой нь гал унтраах бодисыг
гадагшлуулах nozzle руу хүргэж, химийн
бодисыг аюулын бүсэд тараан галыг
унтраана.

Системийн идэвхжүүлэлт 
Бүх системүүд нь цахилгаан, пневматик
эсвэл цахилгаан ба пневматик
идэвхжүүлэлтийг агуулсан нэмэлт систем
болгон ажиллуулах чадвартай.



Техникийн үзүүлэлт:

Гал унтраах хуурай бодис (Dry chemical) 
Бүх төрлийн эзлэхүүнтэй босоо болон хэвтээ байрлалд ажиллах боломжтой
даралтат цилиндр танкуудтай (V13, V25, VH25, V50, VS50, V75)
Бүх цилиндр танкуудад даралт агуулагдсан ба нэмэлт даралтын  эх үүсвэр
шаардлагагүй.
Цилиндрийн даралтыг хянах бүрэн боломжтой.
Уг галаас хамгаалах системийн ажиллах температур нь: -40 +65 С хэм байна.

Галын эх үүсвэрийг хөргөж унтраах шингэн  бодис (ICE liquid)
 Бүх төрлийн эзлэхүүнтэй босоо болон хэвтээ байрлалд ажиллах

боломжтой даралтат цилиндр танкуудтай(ICE14, ICE28)
Гал унтраах шингэрүүлсэн хөөсөөр хөргөж унтраах системтэй.
Бүх цилиндр танкуудад даралт агуулагдсан ба нэмэлт даралтын эх
үүсвэр шаардлагагүй.
Уг галаас хамгаалах системийн ажиллах температур нь: -40 +48 С
хэм байна.

Гал унтраах бодисууд 

Хянах самбар

Хосолсон бүсийн хамгаалалт 
Доор дурдсан зүйлсээс бусад нь дээрхтэй адилхан 
Нэг зэрэг хоёр бүсэд гарсан галыг хянах боломжтой.
Системийг гар аргаар ажиллуулах боломжтой.
Ажиллах хүчдэлийн хүрээ 10-42 VDC
50 mA гүйдэлд ажиллах боломжтой.
Дата бүртгэл болон үйл явдлын бичлэгийг хийх боломжтой.

Нэг бүсийн хамгаалалт 
Нэг бүсэд илрүүлэг хийх 
Хяналтын хэлхээнүүд.
Туршилтын хэлхээ.
Системийн ажиллах температур нь: -40 +65 С хэм байна.
Ажиллах хүчдэлийн хүрээ 10-30 VDC
47 mA гүйдэлд ажиллах боломжтой.
Оношлогооны LED самбар
Самбарт системийн ямар нэгэн алдаа илэрвэл харагдах ба дуут дохио өгнө.
Унтраах болон туслах төхөөрөмжийг идэвхжүүлэх боломжтой.
Өөрөө цэнэглэгч нөөц батарей нь үндсэн цахилгаан тасарсан тохиолдолд 24
цагийн нөөцийг хангадаг.

Дулаан мэдрэгч кабель
Тогтмол температур (хэвийн бус халалтыг мэдэрнэ)
Мэдрэгч утаснууд нь хэт халалтыг мэдэрч хянах самбарт мэдээлэл өгнө.
162-232 С хэмийн халалтыг мэдэрнэ.

Шугаман дулаан мэдрэгч кабель 
Тогтмол температур нь 180 С
Хүссэн хэмжээгээр мэдрэгч кабелуудыг урт богиноор тохируулах боломжтой.
Үйлдвэрлэгчээс гаргасан зэвэрдэггүй ган утсан хамгаалалтан бүрхүүлтэй
кабел

Программчлах боломжтой дулаан мэдрэгч 
Халалтыг хурдан илрүүлэхийн тулд тохируулж болох температурын тохиргоо
Тогтмол болон тогтмол бус температур, халалтын хурдыг мэдэрнэ.
Халалт болон алдаа нь компютерийн санах ойд хадгалагддаг.
Хүссэн температурыг мэдрэх тохируулгатай.
Гар утас болон зөөврийн модулаар оношлогоо хийх боломжтой.

Бусад (Нэмэлт)
Азотын цилиндр нь цэнэгийн төлөвийг нүдээр тодорхойлох даралт хэмжигчээр тоноглогдсон
Системийг гараар идэвхжүүлэх ажлыг электрон эсвэл механик аргаар хийж болно
АНУ-д үйлдвэрлэгдсэн, олон улсын FM зөвшөөрөлтэй.

Nozzle буюу тургих хошуу 
Хуурай болон шингэн галын хоронд зориулагдсан тусгай 2 төрлийн
хошуутай
Nozzle бүр нь бие даасан ба хүссэн галын эрсдэлтэй бүсрүү аваачиж
чиглүүлэх боломжтой.
Бүх nozzle нь зэвэрдэггүй тусгай материалаар хийгдсэн ба олон жил
ашиглах боломжтой.



Бүх төрлийн автобусанд зориулагдсан галын систем 

Control Panel

Manual Release

Detection

Agent Cylinder

Discharge nozzle

AMEREX нь олон улсын чанар стандарт болон Америкийн FM зөвшөөрөлтэй
AMEREX нь 20 гаруй жилийн түүхтэй мөн автобусанд угаар илрүүлэгчийг
нэвтрүүлсэн анхны үйлдвэрлэгч ба салбартаа тэргүүлэгч компани юм. 
Дэлхий даяар 100 мянга гаруй автобусанд суурилуулалт хийгдсэн.
Хуурай химийн бодис нь хүрэхэд хэцүү хөдөлгүүрийн хэсэгт гал гарсан
тохиолдолд түүнийг унтраах хамгийн зөв шийдэл юм.
Систем нь -54С +65С хүртэлх температурын хүрээнд ажиллах боломжтой. 

  



Гал тогоонд зориулагдсан галын систем 

AMEREX гал тогоонд гарж болзошгүй галыг унтраах (KP)
систем  нь  National Fire Protection Association (NFPA)
болон Олон улсын шаардлага стандартыг хангасан.

KP нь өөрсдийн үнэт эд хөрөнгө болох барилга
байгууламжын, ресторан гэх мэт гал тогоондоо аюулгүй
байдал хангахыг эрхэмлэгч хүн бүхэнд зориулагдсан. 

AMEREX KP системийг та тодорхой хэсэг
ба бүсчилсэн гэсэн хоёр төрлөөс сонгон
гал тогоондоо суурилуулах боломжтой.   
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