
Vodni gasilni aparat z učinkom hlajenja
Primerno za litij-ionske baterije

Brez fl uora Gasilni aparat 

ki ustvari poseben

efekt pršenja, ki traja dlje



Litij-ionske baterije in njihov podcenjen požarni potencial

Litij-ionske baterije so hkrati blagoslov in prekletstvo. Visoka energijska gostota na najmanjši hranilni celici 
predstavlja kvantni preskok in kljub najsodobnejši tehnologiji prinaša določena tveganja.

Požari in eksplozije, ki jih povzročajo litij-ionske baterije, ki se operativno uporabljajo v delovni opremi, kot 
so vrtalni izvijači, prenosni računalniki, pametni telefoni ali svetilke, nenehno naraščajo. Večje naprave za 
shranjevanje energije, kot so tiste, ki so nameščene v velikih električnih napravah, e-kolesih in e-skuterjih, 
povečajo požarni potencial. Večja kot je gostota energije, večje je tveganje. Običajno kvalitativne napake, 
starost baterij, nesreče, pa tudi nezgode, predstavljajo mehanske, toplotne ali električne vzroke za poža-
re. Poškodbe, temperaturni vplivi in prekomerno polnjenje lahko vodijo do povečanja notranjega upora 
in hkrati, zlasti pri velikih tokovih, povzročijo znatno povišanje temperature. To povzroči povečanje tlaka 
v celici in sčasoma okvaro, po možnosti s požarom in eksplozijo. Toplotni beg je posledica dejstva, da ta 
vrsta shranjevanja energije uporablja organska topila v obliki ogljikovodikov, ki reagirajo na skoraj vnetljiv 
način kot bencin.
V komercialnem sektorju naj se gorečih litij-ionskih baterij lotijo strokovnjaki za požarno varnost, če je le 
mogoče, na podlagi ocene tveganja in predpisanih ukrepov. Izbruh požara več ali večjih baterij sme gasiti 
samo gasilsko osebje!

Primarne celice so prav tako ogrožene kot baterije
Vse več primerov pa ne prizadene le samih baterij, temveč tudi primarne celice, ki jih ni mogoče ponovno 
polniti. Eden glavnih vzrokov požara je močno pregrevanje ene ali več celic. V bistvu ni pomembno, ali je 
baterija manjši hranilnik energije z le nekaj vatnimi urami moči, kot je vgrajena v pametne telefone, ali velik 
litij-ionski sistem z nekaj kWh, ki zagotavlja delovanje električnega avtomobila ali viličarja. Že najmanjša 
okvarjena celica je sposobna v akcijo poklicati veliko gasilsko enoto.

Pregrete celice »okužijo« sosednje, kar je primerljivo z verižno reakcijo. Toplotni beg celotnega zgoraj 
opisanega akumulatorskega sistema lahko nato privede do nenadzorovanih temperatur ter nevarnega in 
uhajanja zelo strupenega plina
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Zanimiva dejstva o litij-ionskih baterijah

Vnetljivi plini, elektroliti in druge komponente celice 

Vzrok požara je tudi nepravilno, nezaščiteno skladiščenje pokvarjenih litij-ionskih baterij ali njihovo shran-
jevanje v tako imenovanem „nejasnem stanju“. Litij-ionske baterije se lahko preprosto fi zično poškodujejo 
zaradi mehanskih vplivov med transportom in skladiščenjem ali toplotnih obremenitev v smislu močnega 
sonca, vročine ali mraza.

V najslabšem primeru lahko pride do uhajanja vnetljivih plinov ali elektrolita in posledično do vžiga. Pregre-
vanje se običajno kaže kot bel/siv dim. V tem primeru, osebe v nevarnem območju nikoli ne smejo vdihava-
ti tega dima, saj vsebuje produkte razgradnje, ki so zelo škodljivi in jedki. Meglica, ki se sprošča, se lahko 
nato vname in povzroči bliskovit požar, ki lahko posledično razgradi druge litij-ionske baterije v neposredni 
bližini.

Poleg samega požara lahko pride do procesov podobni eksplozijam, saj lahko vir požara razpade na drob-
ne, drobcem podobne posamezne dele, ki se eruptivno razletijo.

Previdnost in strokovnost pri gašenju

Dejansko gašenje manjših litij-ionskih baterij (do 642/1285 Wh) s strani usposobljenega osebja zahteva 
gasilni aparat s posebnim visokim hladilnim učinkom, če je mogoče z vnaprej nameščeno gasilno cevjo za 
gašenje z varne razdalje.

Strokovna združenja, kot primerno gasilno sredstvo priporočajo vodo, po potrebi z dodatki za hlajenje.

Zato razmišljajte o varnosti in se prepričajte o novih vodnih gasilnih aparatih GLORIA, ki so poseb-
no primerni za litij-ionske baterije. Na naslednjih straneh boste izvedeli več o novem članu družine 
GLORIA z vsemi njegovimi tehničnimi lastnostmi in prednostmi.

Poleg tega boste na naši spletni strani in našli dodatne informacije in dokumente o tehničnih specifi -
kacijah novih gasilnih aparatov.

Če imate dodatna vprašanja, vas prosimo, da stopite v stik z nami. Dostopni smo po telefonu ali 
e-pošti.
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1. Povišana temperatura 
delovanja in skladiščenja  
(preko 70°C)

2. Neposreden vpliv toplote
(npr. s sončno svetlobo)

3. Napačno rokovanje
(prekomerno polnjenje, nepravilen 
polnilnik, globoko praznjenje)

4. Proizvodnje na-
pake
(napačna montaža)

5. Previosok tlak v celici
(ekspanzija elektrolita)

6. Mehanski udarec 
od zunaj
(pritisk, udarci, stiskanje)

7. Notranji kratek 
stik zaradi proizvodne 
napake

8. Zunanji kratek stik

9. Napaka v hladilnem 
krogu
(zlasti pri velikih baterijah/akumulatorjih 
vozil)

10. Ponarejene 
litij-ionske baterije in 
polnilniki

10 najpogostejših vzrokov za požar 
litij-ionski baterij:

Katere varnostne ukrepe lahko 
sprejmem?

 Ne povzročajte kratkega stika baterije in   
 ne smete jo mehansko poškodovati.

Ne segrevajte ali sežigajte.

 Baterije hranite izven dosega majhnih   
 otrok.

 Baterije vedno shranjujte na suhem in   
 hladnem mestu.

 V primeru stika s poškodovanimi bateri  
 jskimi celicami (iztekanje vsebine,    
 deformacije, razbarvanja, udrtine ipd.) je   
 potrebna ustrezna zaščita telesa in dihal.











Pravi odgovor tudi za delikatno uporabo
Prenosni vodni gasilni aparat z jeklenko z zelo dobrimi ekološkimi in vzdrževalnimi lastnostmi, odobren 
po DIN EN 3 za požarni razred A. Zaradi dokazane posebne primernosti za goreče litij-ionske baterije, 
lahko gasilni aparat uporabljamo za baterije do 642Wh* (WKL 6 PRO) oziroma 1285Wh* (WKL 9 PRO) ali 
shrambi do 700Wh (WKL 9 PRO).

Lastnosti izdelka
	� Lasersko varjen cilinder s trpežno notranjo prevleko.
	� Zaklepni obroček iz črne anodizirane kovine.
	� Odlično rokovanje zaradi vrtljivega in izredno dolgega in kakovostnega sklopa cevi s    
tkaninskim vložkom iz sintetičnega gumijastega materiala.

	� Vrtljiva in stisljiva gasilna pištola z vnaprej nameščeno gasilno cevjo z razpršilno šobo s 5 luknjami.
	� Koncentrat gasilnega sredstva brez fluora, brez okolju škodljivih PFOS ali PFOA.
	� Modra barvna koda označuje vodo za gašenje.
	� Posebna primernost za litij-ionske baterije do 642Wh* 
(WKL6PRO) ali 1285Wh* (WKL 9 PRO), v hrambicah do 
700Wh (WKL 9 PRO)

Uporaba
	� Uporabniki izdelkov z litij-ionskimi baterijami do 
642 Wh* ali 1285 Wh* ali cžhramb do 700 Wh 
(prenosni računalniki, e-kolesa, e-skuterji, brezžični 
izvijači itd.)

	� Hoteli, predvsem hoteli za kolesarje
	� Trgovine z računalniki/elektroniko (vključno s prostori za 
shranjevanje)

	� Oddelki za orodja v maloprodajnih trgovinah
	� Shrambe/arhivi/skladišča papirja in embalaže
	� Pisarne
	� Predelava lesa
	� Tekstil
	� Komunalni objekti
	� Upravna in proizvodna področja
	� Zasebna gospodinjstva

* Testi so bili izvedeni na celici tipa 18650

Opomba
Test ustreznosti litij-ionskih baterij je izvedel nizozemski inštitut KIWA!

PRO-Line z udarnim gumbom, gasilno pištolo in ročajem za prenos
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Vodni gasilni aparat z učinkom hlajenja

Tip Št. Dela Sredstvo za 
gašenje / kol.

Tip Pogonsko 
sredstvo

Zmo-
gljivost 
LE*

Čas pra-
znjenja / 
območje 
praznjenja

Tempe-
raturno 
območje

Uporaba na 
litij-ionskem 
(v Wh) tipu 
18650

V/Š/G v 
oklepaju
ø – teža 
cilindra (kg)

WKL 6 
PRO

803841.0000 5,88 l voda
+ 0,12 l Imprex C

Udarni gumb
Sestavljen dolgi  
ročnik s spec.šobo 

60 g CO2  21A 65 s /  4 m +5 ºC do 
+60 ºC

642Wh 640/400/165
10,8 kg

WKL 9 
PRO

803851.0000 8,82 l voda
+ 0,18 l Imprex C

Udarni gumb
Sestavljen dolgi  
ročnik s spec.šobo

120 g CO2 27A 80 s/  4 m +5 ºC do 
+60 ºC

1285Wh 
Blazinice:   
700Wh

640/430/205
15,6 kg

FLUORINE-FREE
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Vodni gasilni aparat z učinkom hlajenja
Pravi odgovor tudi za delikatno uporabo
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Strnjen povzetek naših 10 najboljših lastnosti izdelka

Prišteje se k osnovni 
opremi po ASR A 2.2

Uporaba na električni 
opremi

Potrjena trajnost

Večja varnost

Vrhunski izdelek za dom

Gasilno sredstvo Imprex C z dokazano 
posebno primernostjo za gašenje go-
rečih litij-ionskih baterij do 642 
Wh* (tip WKL 6 PRO) ali (Typ 
WKL 9 PRO) ) 

Standardizirani rezervni 
deli

Poseben sklop cevi

Potrjena trajnost

Večja varnost

Vrhunski izdelek za dom

Posebna šoba 

Tehnologija kartuše

1 Posebno primerno za 
litij-ionske baterije

100 % brez fl uora, dolga obstojnost 
gasilnega sredstva

2

Gasilni aparat WKL 6 PRO s 6 LE in 
WKL 9 PRO z 9 LE je del osnovne opre-
me v požarnem razredu A za delovna 
mesta. 

3 4

Zelo enostavo vzdrževanje

5

Primeren za najpogostejše požare 
doma (požarni razred A))

6

Gasilna cev za dodatno razdaljo do vira 
nevarnosti pri razdalji brizganja 4 m.

... do 1.000 V, najmanjša razdalja 1 m 
(pri višji napetosti upoštevajte DIN VDE 
0132

7 Zelo dolg čas praznjenja, do 40 % 
daljši od običajnih naprav 
(npr. WKL6PRO = 65 sek.)
Vaš gasilnik z drobno meglico z odlič-
nim trajanjem pršenja

8

9

10

Vrteči sestav cevi z vrtljivo in stisljivo 
gasilno pištolo

* Testi so bili izvedeni na celici tipa 18650.

FLUORINE-FREE



Zmanjšajte tveganja
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Zanimiva dejstva o boju proti gorečim Li-ion baterijam

Varnostna navodila za gašenje gorečih litij-ionskih baterij

Osebna varovalna oprema
Pooblaščene osebe naj delujejo le s primerno, zadostno, prilagojeno zaščitno 
opremo, ki zajema zaščitne rokavice, zaščitna oblačila, zaščito za obraz in 
dihala.

Splošno pravilo je, da se ne sme izvajati nobenega dejanja, ki za vas predsta-
vlja nevarnost ali ni ustrezno izvedeno. 

Zadrževanje v nevarnem območju 
V primeru požara, je treba predvsem prepovedati vstop ali 
zadrževanje v nevarnem območju nezaščitenim osebam, ki niso 
potrebne za ukrepanje v sili. Osebe, ki nosijo zaščitno opremo, 
morajo vedno zagotoviti minimalno razdaljo.
V primeru očitnega sproščanja dima ali plina, je treba takoj za-
pustiti nevarno območje in zagotoviti zadostno prezračevanje.

Gašenje
Za gašenje požara se smejo uporabljati samo ustrezni gasilni aparati, ki vsebuje-
jo gasilna sredstva z visokim hladilnim učinkom. Strokovna združenja, kot sta 
DGUV in bvfa, priporočajo vodo kot sredstvo za gašenje, po potrebi z dodatki. 
Drugih sredstev za gašenje, kot so ABC ali BC prah, kovinski požarni prah ali 
ogljikov dioksid (CO2) ne smete uporabljati! Upoštevati je treba tudi opozorila in 
varnostna navodila na ustrezni opremi za gašenje.

Ker se baterije lahko ponovno vnamejo, tudi po daljšem času, jih je treba po 
gašenju varno shraniti v vodnih bazenih ali drugi primerni posodi. To posodo je 
treba shraniti izven stavbe in stran od drugih požarnih obremenitev, dokler je ni 
mogoče ustrezno odstraniti.

NAJPREJ
VARNOST

ZAŠČITA PREDPISI NEVARNOSTI ZDRAVJE ZAVAROVANJE 



Že več kot sedem desetletij smo pravi kontakt za vsa vprašanja glede izdelkov za protipožarno 
zaščito. V tem času nam je uspelo pridobiti veliko izkušenj, optimizirati naše izdelke, jih prilago-

diti današnjim zahtevam in nenehno širiti svojo ekipo. Nikoli ne pozabimo na našo osnovo, gasilni 
aparat.

Nudimo široko paleto modelov - od prenosnih in mobilnih gasilnih aparatov do velikih gasilnih 
enot. Poleg tega smo doma v svetu tehnike gasilne vode in gasilnih sistemov za zaščito objektov. 
Naši dimni in CO-senzorji, izdelani v naši skupini, so zelo zanesljivi in izstopajo z garancijo proiz-
vajalca do 10 let. Z našo prefinjeno ponudbo dodatkov in rezervnih delov ustvarimo varnost, ki jo 

potrebujete. Ponudbo dopolnjujejo notranji in zunanji tečaji in seminarji. 

Prenosni gasilni aparati

Mobilni gasilni aparati

Sistemi za vozila

Hidrantna oprema

Stabilni sistemi za gašenje 

objektov

Dodatki, rezervni deli, 

dodatni izdelki

Detektorji dima

Tečaji, seminarji, 

informacije
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