O Sistema DuraQuench
DuraQuench é altamente configurável
tanto para aplicações em tubulações
secas como em tubulações molhadas
e pode ser projetado e instalado
por qualquer distribuidor autorizado
Fike, utilizando tubos e componentes
fornecidos localmente:
Suporte e guia da bomba
O conjunto de bombas é o coração do sistema
DuraQuench. O DuraQuench opera em pressões mais
baixas que aquelas utilizadas em outros sistemas de água
nebulizada (175 psi vs. 2.000 psi) e portanto, pode utilizar
uma bomba de incêndio centrífuga em aço inoxidável ao
invés de bombas de deslocamento positivo, utilizadas em
sistemas de alta pressão que possuem um custo muito
elevado. Normalmente, a bomba é conectada diretamente
ao fornecimento de água do edifício e, quando desejado,
pode também ser utilizada com um reservatório.

BOMBAS/MOTORES
Vazão nominal (gpm/lpm)
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O suporte e guia da bomba DuraQuench já vem com tubulação e fiação, para facilitar a instalação.
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Bicos
O bico K6 utilizado em espaços que abrigam maquinário, é um
bico de inundação de cabeça aberta, utilizado para proteger
geradores, turbinas, salas de bombas e lubrificação e outros
espaços ocupados por máquinas. O K6 é adequado para uso em
volumes de até 4.610 metros cúbicos.
O bico para aplicação em risco leve OH-VSO é utilizado para
proteger espaços como escritórios, escolas, hotéis, bibliotecas e
museus – especialmente quando os danos colaterais causados
pela água são uma preocupação. O bico OH-VSO utiliza 75%
menos água do que um sprinkler convencional, reduzindo muito
a probabilidade de danos colaterais.

Tanto o bico OH-VSO (esquerda e centro) como o bico K6 (direita)
oferecem máxima proteção com a mínima utilização de água.

BICO PARA ESPACOS COM
MAQUINÁRIO K6

BICO PARA APLICAÇÃO
EM RISCO LEVE OH-VSO

Pressão Operacional Mínima

112 psi (7,7 bar)

116 psi (8 bar)

Pressão Operacional Máxima

232 psi (16 bar)

232 psi (16 bar)

0,387 g/min/√psi (5,6 l min/√bar)

1,2 g/min/√psi (16,7 l/min/√bar)

DV90 < 300 µm

DV90 < 300 µm

Fator K
Tamanho da gota
Espaçamento Máximo do Bico

9,8 pé x 9,8 pé (3 m x 3 m)

14,7 pé x 14,7 pé (4,5 m x 4,5 m)

Distância Máxima da Parede

4,9 pé (1,5 m)

7,3 pé (2,25 m)

Altura máxima

39,3 pé (12 m)

16,4 pé (5 m)

Válvulas de controle
As válvulas de controle são parte integrante de qualquer sistema de nebulização de água
bombeada. Elas são utilizadas basicamente para evitar que a água entre na rede de tubulação
de nebulização de água antes que sua abertura seja acionada por um eventual incêndio.
As válvulas de controle também são utilizadas em sistemas zoneados, onde uma única bomba
protege os diversos riscos e ambientes.

VÁLVULA DE
CONTROLE DE
INUNDAÇÃO

VÁLVULA DE
CONTROLE DE
PRÉ-AÇÃO

Pressão de trabalho

232 psi (16 bar)

Material da válvula

Aço inoxidável 316L

Material da gaxeta
Localização dos
medidores de
pressão

As válvulas de controle DuraQuench são
feitas inteiramente de aço inoxidável,
tornando-as a opção ideal para ambientes
agressivos e corrosivos.

Bronze e latão
EPDM

Entrada da válvula,
saída da válvula
primária

Opções de
acionamento
Tamanho (entrada
e saída)

VÁLVULA DE
RETENÇÃO DE
ALARME DE
SISTEMA MOLHADO

Entrada da válvula,
saída da válvula
primária, guarnição
hidráulica, guarnição
pré-ação

Entrada e saída da
válvula

Manual

N/D

Elétrico (12 a 24 VCC NC/Impulso)

N/D

2 pol., 3 pol., DN50, DN80

1 1/2 pol. (DN 40), 2 pol.
(DN 50)

Size (Inlet and Outlet)

Detecção e controle
DuraQuench pode ser utilizado com a maioria dos painéis de combate a incêndio Fike,
bem como qualquer sistema de detecção e controle que seja compatível.

Tubos e conexões
Outros sistemas exigem o uso de
ferramentas, instalações e tubulações
especializadas com alto custo financeiro.
Com o DuraQuench, a tubulação e
as instalações podem ser adquiridas
junto a distribuidores e prestadores
de serviços no mercado local,
proporcionando uma significativa
redução de custo. Menor pressão
operacional significa que aço inoxidável,
cobre e CPVC (com conexões padrões
de mercado e prontas para uso) são
opções viáveis.
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