
ASES – Automatické ochlazovací a hasicí systémy
(Automatic Self-Extinguishing Systems)

interní
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ASES-T/TPA
Pasivní systém bez 

signalizace

Rozpojovací skříně
HDS

Elektroměrové 
skříně

Pasivní 
systémy 

ASES

Aktivní 
systémy 

ASES

ASES-CAPS
Automatický 

systém

Zásuvky
Vypínače

Konektory
Malé spotřebiče

Systémy
ASES

ASES-DATVS
Automatický 

systém

Elektrické 
rozvaděče

Elektroměrové 
rozvaděče
150 litrů

(modulární)

ASES-MOBILE 
Automatický systém

Průmyslové rozvaděče
Řídicí centra

Racky
Elektroměrové 

rozvaděče
900 litrů

(modulární)

PRODUKTY ASES



Popis: Aktivní systém s označením ASES-MOBILE-AC (CAT IV) je aktivován pomocí tepelného snímače od
teploty 50°C+ nebo v kombinaci s kouřovým čidlem (kouřové čidlo není součástí). Aktivní systém snižuje riziko
požáru již v jeho počátku a minimalizuje tak vznik škodlivých zplodin a dalších škod. Tento systém rovněž umí
za pomocí proudového chrániče, napěťové spouště nebo jiného zařízení odpojit elektrický rozvaděč či
elektrický okruh od elektrického proudu. Systém lze napojit na EPS nebo na jiný bezpečnostní signalizační
systém. Výrobek je v souladu s požadavky ČSN 61010-1 ed. 2.
Parametry:
• zařízení se aktivuje automaticky pomocí čidla od 50°C+ v chráněném prostoru nebo přímým kontaktem s 

ohněm. 
• Zařízení je možné od výroby nastavit na aktivaci v rozsahu 50°C až 65°C (po 5°C)
• Provozní podmínky -25°C až 55°C a nekondenzující vlhkost 90% (IP20)
• Nenáročná montáž
• Kompatibilita s DIN lištou
• Kompatibilita vzájemné komunikace mezi zařízením ASES-MOBILE (je to modulární systém)
• Účinek plynu HFC-227ea spočívá v aktivním odběru energie z procesu hoření prostřednictvím fyzického a 

chemického působení
• HFC-227ea je elektrický nevodivý 
• HFC-227ea spadá do kategorie čistých látek a řídí se NFPA 2001 - Standard pro hasicí systémy čistých látek 

(po aktivaci nezanechává nečistoty)
• V použité koncentraci je hasicí médium pro člověka bezpečné
Poznámky: 
• Teplotu aktivace lze upravit dle požadavků zadavatele
• Zařízení se vždy umísťuje nad potenciální vznik požáru
• Doporučujeme, aby systém byl instalován a zapojen tak, aby po aktivaci byl potenciální zdroj požáru 

odpojen. Eliminuje se tak riziko druhotného zahoření a vznik větších škod
• Systém je určen pro uzavřené prostory

ASES-MOBILE

MAX

interní

INSTALACE – ASES MOBILE-AC CAT IV



Schéma zapojení svorkovnice ASES-MOBILE-AC:
Svorka č.1 a č.2 připojení externího teplotního čidla,
kouřového čidla, lineárního kabelu (min 1m) 
nebo propojení dvou nebo více zařízení ASES-DATVS-DC 
za pomocí lineárního kabelu
Svorky NC/C/NO (relé) Max. 250VAC 30 VDC, 5A
Na relé lze připojit napěťovou spoušť, proudový chránič,
EPS nebo jiný bezpečnostní systém.
Svorka PE/N/L Napěťový vstup 230 VAC

Poznámka:
POZOR! PROPOJENÍM SVORKY 1 A 2 - SYSTÉM SE AKTIVUJE!
Propojení dvou zařízení ASES-MOBILE: 
kontakt 1=1 a 2=2 se propojí za pomocí lineárního kabelu. 
KONTAKTY SE NESMÍ SKŘÍŽIT!
Před připojením lineárního kabelu do zařízení musí být 
napájecí konektor pod napětím – na zařízení svítit zelená LED!
Maximální počet propojených zařízení navzájem jsou čtyři 
zařízení ASES
150 mA pro 230 VAC (pouze při aktivaci zařízení)
Odkaz:

interní

INSTALACE - ASES MOBILE-AC CAT IV
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SCHÉMA

Příklad zapojení ASES-MOBILE-AC CAT IV v kombinaci s napěťovou spoušti 
pro odpojení hlavního jističe chráněného prostoru

Poznámka:
U ASES-MOBOLE-AC CATIV SIL2 je nutné před zapojení konektoru 
NO/C/NC uvést zařízení pod napětí (kontrolka napájení svítí).



INSTALACE – základní pravidla pro lineární kabel

interní

Propojení dvou zařízení ASES-MOBILE: 
kontakt 1=1 a 2=2 se propojí za pomocí lineárního 
kabelu. 
KONTAKTY SE NESMÍ SKŘÍŽIT!
Před připojením lineárního kabelu do zařízení musí být 
napájecí konektor pod napětím – na zařízení svítit 
zelená LED!
Maximální počet propojených zařízení navzájem je 6 
zařízení ASES MOBILE



KONTROLA ZAŘÍZENÍ ASES-MOBILE AC (CAT IV)

Kontrola zařízení zda při přepravě nebo skladování nedošlo k
poškození zařízení působením vyšší teploty než jaká je uvedena v
bodě 2.2 produktového manuálu.

ASES-MOBILE AC (CAT IV)

interní

Produkty
ASES-MOBILE-AC 

(CAT IV 50°C)

ASES-MOBILE-AC 

(CAT IV 55°C)

ASES-MOBILE-

AC (CAT IV 60°C)

ASES-MOBILE-

AC(CAT IV 65°C)

Optimální 

provozní 

podmínky:

-25°C až 45°C -25°C až 50°C -25°C až 55°C -25°C až 55°C

Optimální 

skladovací 

podmínky:

0°C až 25°C 0°C až 25°C 0°C až 25°C 0°C až 25°C

Bod 2.2 Technická data

Před samotnou montáží a připojením zařízení ASES-MOBILE CAT IV
k napětí, proměříme multimetrem konektor s piny č. 1 a 2
zdali piny v konektoru nejsou ve zkratu. Pokud piny v konektoru
jsou ve zkratu, je nebo bylo zařízení vystaveno vyšší teplotě než je
uvedeno v tabulce 2.2 (technické data – optimální provozní
podmínky). V takovém to případě nesmí být zapojeno k napětí,
protože může dojít k aktivaci zařízení.

Postup kontroly:

Měřené piny č.  1  a  2
u zařízení, které není

zapojeno (instalováno)
nesmí mít piny ve zkratu !



INSTALACE – základní pravidla pro lineární kabel
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INSTALACE ZAŘÍZENÍ 



SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

interní

Přeprava a skladování produktu

Produkty musí být do doby instalace skladovány za těchto podmínek:

a) suché prostory, 

b) teplota v rozmezí 0°C až 25°C

c) bez přímého slunečního záření na produkt nebo jeho obal. 

Nevystavovat teplotě vyšší u jednotlivých produktů než:

45°C u modelu ASES-MOBILE-AC (CAT IV 50°C)

50°C u modelu ASES-MOBILE-AC (CAT IV 55°C)

55°C u modelu ASES-MOBILE-AC (CAT IV 60°C)

60°C u modelu ASES-MOBILE-AC (CAT IV 65°C)

Produkty smí být v přepravních obalech skladovány na sobě do maximální výšky sloupce 

6-ti produktů a nesmí být druhotně zatěžovány.

Před instalací bude provedena vizuální prověření produktu autorizovanou osobou:

• Celistvost produktu

• Stav manometru



• HFC-227ea (heptafluorpropan) je bezbarvý, bez zápachu plynný halogenovaný uhlovodík, který se používá jako plynný 

hasicí prostředek. HFC-227ea spadá do kategorie čistých látek a řídí se NFPA 2001, což je norma pro standard hasicích 

systémů čistých látek.

• HFC-227ea je certifikovaný hasicí prostředek, který potlačuje oheň

• Tento plyn není škodlivý pro živé organismy v koncentraci 9% NOAEL *(Úroveň bez pozorovaného nepříznivého účinku 

na živé organismy). 

Například se používá i jako hnací plyn ve formě aerosolu s HFC-227ea (FM200) v inhalátorech s odměřenou dávkou pro 

dávkování léků na astma. 

• HFC-227ea nezanechává po sobě žádné nečistoty v chráněném prostoru 

• HFC-227ea je elektricky nevodivý a lze ho použít pro hašení zařízení pod napětím

• Výrazně potlačuje teplo z ohně – rychlý ochlazovací účinek

* Při vysokých teplotách se heptafluorpropan rozkládá a vytváří fluorovodík . To je pozorovatelné jako přítomnost ostrého, štiplavého zápachu, který lze vnímat v 

koncentracích daleko pod nebezpečnou úrovní. Mezi další produkty rozkladu patří karbonylfluorid , oxid uhelnatý a oxid uhličitý . Před opětovným vstupem do 

místnosti, kde byl aktivován systém s HFC-227ea pro potlačení požáru, se musí prostor vyvětrat!

POPIS HASICÍHO MÉDIA

interní



Osoba oprávněná instalovat zařízení ASES musí splňovat:

• Oprávněná osoba musí absolvovat školení funkčnosti a montáže zařízení ASES s udělenou certifikací ASES

• Oprávněná osoba k montáži zařízení ASES do elektrických zařízení musí mít platné oprávnění a osvědčení podle vyhlášky § 6 Nařízení vlády č.194/2022 Sb. (nahrazuje Vyhlášku  

č.50/1978)

• Oprávněná osoba musí být řádně seznámená s instalačními manuály výrobku, které mohou být použity v kombinaci se zařízením ASES a postupovat podle těchto manuálů (instalační a 

spojovací materiál, kouřové čidla, lineární kabely, napěťové spouště, aj.)

Bezpečnostní upozornění:

• Při instalaci je nutné používat ochranné brýle a rukavice

• Pokud osoba je v bezprostřední blízkosti při aktivaci a iniciaci zařízení může dojít k popáleninám chladem (hasicí látka má bod varu -16°C)

• Nedoporučujeme provádět instalaci s kontaktními čočkami. Při zasažení očí  hasicím médiem, by mohlo dojít k poškození kontaktních čoček.

Revize a kontroly:

• Zařízení ASES-MOBILE-AC CAT IV SIL2 nepodléhá pravidelným kontrolám během své životnosti.

Recyklace:

• Zařízení po skončení svého provozu bude demontován autorizovanou osobou a doručen výrobci viz produktový manuál.

Zakázané manipulace s produktem:

• Výrobce z důvodu ochrany spotřebitele před možným úrazem, újmou na zdraví a životě a z důvodu ochrany produktu a z důvodu zachování záruky za produkt, spotřebiteli zakazuje:

1. vystavovat produkt prašnému a vlhkému prostředí než jak je uvedeno v produktovém manuálu

2. mechanicky produkt poškozovat

3. rozebírat produkt (výjimka pouze v případě likvidace iniciovaného produktu)

4. měnit nebo pozměňovat označení produktu

5. vystavit produkt maximální dovolené teplotě

BEZPEČNOSTÍ POŽADAVKY A INFORMACE

interní



DĚKUJEME ZA POZORNOST

interní

Dokumenty ke stažení:

• Bezpečnostní list HFC 227ea

• Lineární kabel

• Manuál ASES-MOBILE-AC (CAT IV)

• Manuál k produktové řadě AASES-MOBILE

• Aplikace kanálové přepážky

https://ases-group.cz/wp-content/uploads/2022/11/Bezpecnostni-List-HFC-227ea_25-11-2020-ASES-GROUP.pdf
https://ases-group.cz/wp-content/uploads/2022/11/Linearni-kabely-Protectowire-Navod-PDF.pdf
https://ases-group.cz/wp-content/uploads/2022/11/Manual-a-popis-ASES-MOBILE-AC-CAT-IV-60°C-2021-v1-A4.pdf
https://ases-group.cz/wp-content/uploads/2022/11/Produktovy-manual-ASES-MOBILE-AC-CAT-IV-2021-v5.pdf
https://ases-group.cz/wp-content/uploads/2022/11/Aplikace-kanalove-prepazky-v-IT-skrinich-.pdf
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