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HASENIA 



UNIVERZÁLNY - ĽAHKÝ - 
VÝKONNÝ 

VARIO Carbon je prenosný vysokovýkonný hasiaci  

systém, ktorý sa dá použiť vo viacerých oblastiach. 

PRVÝ ÚTOK 

Keď dôjde k požiaru, môžete byť na mieste s VARIO Carbon - rýchlo a 
mobilne.  

Perfektný systém na zachytenie a potlačenie vznikajúcich požiarov. 

 

PO POŽIARI 

Ak sú plamene pod kontrolou a zostávajú iba tlejúce ohniská, môžete pomocou 
funkcie spreju zabrániť dymu a opätovnému požiaru.  

Vodná hmla s veľkým rozsahom vsiakne a ochladzuje horiaci materiál. 

 

POŽIAR VOZIDLA 

Keď dôjde k požiaru, môžete okamžite začať bojovať s ohňom!  

S VARIO Carbon môžete začať hasiť skôr, ako budú veľké hasičské vozidlá 
pripravené. 

Vďaka veľkému množstvu hasiva môže byť požiar často zahasený ešte 
predtým, ako na miesto činu dorazí akékoľvek väčšie vozidlo. 



ULTRA ĽAHKÝ SPÔSOB 
HASENIA 

MIMORIADNE MOBILNÝ - V KAŽDEJ SITUÁCII 

• len 20 kg (VARIO 9) po naplnení 

• lepší pohyb pre hasiča 

• s doplnkovým nosičom na chrbát - ešte lepšia mobilita 

 

NÍZKA HMOTNOSŤ, VYSOKÝ VÝKON 

• konštantný pracovný tlak 38 bar (!) 

• dosah do vzdialenosti 21 m 

• nerezová CFRP nádoba pre maximálnu životnosť 

 

FLEXIBILNÝ, VŠEOBECNÝ, ÚČINNÝ 

• variabilné použitie v troch režimoch: HiPRESS, HiCAFS a Spray 

• plynulo regulovateľný prúd 

• dostupné ako 9 alebo 13-litrové zariadenie 



PERFEKTNÁ PENA  
PRE KAŽDÚ SITUÁCIU 

HiPRESS - tekutá ťažká pena 

Silný prúd v režime HiPRESS má veľmi vysoký tlak a tým obrovský dosah. 

Pomerne tekutá pena vstupuje do povrchov a medzier horiaceho materiálu a 
vsiakne doň, čím sa povrchové napätie zníži na minimum. 

 

HiCAFS - suchá adhezívna pena 

Režim HiCAFS vytvára suchú adhezívnu penu obohatením peny stlačeným 
vzduchom. Pena veľmi dobre priľne k stenám a dokonca aj k stropom.  

HiCAFS pena oddeľuje horiaci materiál od kyslíka a tým zabraňuje dymu a 
opätovnému vznieteniu. 

 

SPREJ - plošný efekt 

Otočením hlavy striekacej pištole prepnete do režimu Sprej.  

Sprej režim pokrýva väčšiu plochu, spotrebúva menej hasiaceho prostriedku a je 
ideálny na preventívne namáčanie a hasenie malých požiarov a tlejúcich ohnísk. 



KOMPONENTY 

VZDUCHOVÁ TLAKOVÁ FĽAŠA 

2 litre, 300 bar, CFRP 

DRŽADLO 

KARBÓNOVÉ TELO 

Nádrž pre hasiace médium 

je vyrobená z polyméru 

vystuženého uhlíkovými 

vláknami. Zvýšená 

životnosť a bezpečnosť; 

nižšia hmotnosť v 

porovnaní s hliníkovými 

alebo oceľovými nádobami 

PREPÍNAČ REŽIMU 

Otočný prepínač na 

zadnej strane pre 

rýchle prepínanie 

medzi režimami 

HiPRESS a HiCAFS 

STRIEKACIA PIŠTOĽ 

Na rýchle prepínanie medzi normálnym 

prúdovým režimom a režimom Sprej stačí 

len otočenie hlavy pištole 

DRŽIAK TLAKOVEJ 

FĽAŠE 

Voliteľne k dispozícii 

s druhým držiakom 

na fľašu; napr. na 

pripevnenie 

dýchacej fľaše 



KARBÓNOVÉ TELO 

Tlakové nádoby vyrobené z CFRP (polymér vystužený uhlíkovými vláknami) sú 

omnoho ľahšie ako kovové nádoby - pričom ponúkajú rovnakú odolnosť voči 

tlaku! 

Naše hasiace systémy vykazujú vysoký výkon pri nízkej hmotnosti. 

Napriek svojim 13 litrom objemu váži VARIO 13 Carbon len 25 kg, keď je 

naplnený a pripravený na použitie! 

S 20 kg je VARIO 9 Carbon ešte ľahší! 

Okrem ich vysokej stability majú uhlíkové nádoby - na rozdiel od tradičných 

materiálov - aj tu výhodu, že odolávajú korózii! 

 

Tlakové nádoby vyrobené z CFRP sú 

• bezkonkurenčne ľahké 

• ľahké opracovateľné 

• extrémne elastický 

• odolnejšie 

• odolné voči korózii 

Prvý prototyp  

VARIO 9 Carbon (2015) 

Finálna verzia 

VARIO 13 Carbon (2019) 



TECHNICKÉ ÚDAJE 

 VARIO 9 Carbon VARIO 13 Carbon 

Objem 9 litrov 13 litrov 

Zdroj tlaku vzduch, 300 bar, 2 l vzduch, 300 bar, 2 l 

Pracovný tlak 38 bar konštantne 38 bar konštantne 

Dosah (voda) do 21 m do 21 m 

Doba použitia HiPRESS ca. 18 s / sprej 46 s ca. 26 s / sprej 66 s 

Doba použitia HiCAFS ca. 30 s / sprej 56 s ca. 42 s / sprej 80 s 

Prietok HiPRESS ca. 30 l / min ca. 30 l / min 

Prietok HiCAFS ca. 18 l / min ca. 18 l / min 

Výkon 55A+13A; 233B; 25F** 2x55A; IVB; 25F** 

Pracovná teplota* - 25 oC ... + 60 oC - 25 oC ... + 60 oC 

Vzd. od el. zdroja min. 2 m / max. 1000 V min. 2 m / max. 1000 V 

Hmotnosť (prázdny)*** ca. 10,8 kg ca. 12,5 kg 

Hmotnosť (naplnený)*** ca. 19,8 kg ca. 25,5 kg 

Výška 670 mm 670 mm 

Priemer 180 mm 210 mm 

Certifikát SQ 62/17 SQ 289/16 

* s mrazuvzdorným penovým prostriedkom 

*** vr. otočnej pištole, tlakovej fľaše a držadla; bez nosiča 

Typy ohňa + 
** trieda F len s čistou 

vodou a v režime sprej 

VARIO 13 Carbon - 

kompletne s nosičom   

a otočnou pištoľou 



TECHNOLOGIE AG 

PRENOSNÉ 

hasiace systémy 

9 - 13 litrov 

INTEGROVANÉ 

modulárne, variabilné 

protipožiarne systémy 

MOTORIZOVANÉ 

voda, pena  
a CAFS jednotky 

HiGUARD SERIES 

pre policajné a 

zásahové jednotky 

HNE Technologie AG     www.hne.ag      info@hne.ag 

 

Distribútor:  
   
 s.r.o      www.ateca.sk     ateca@ateca.sk 

Gallayova 25             +421 905 710 774 
84102 Bratislava 


