Firefly BakeScan™ i OvenGuard™
Rozwiązania przeciwpożarowe dla branży piekarniczej

Dlaczego ochrona jest niezbędna
Wypiekane produkty są narażone na działanie wysokich temperatur z pieców.
Uwzględniając fakt, że prawie wszystkie wypiekane produkty charakteryzują
się temperaturami zapłonu bardzo zbliżonymi do średniej temperatury pracy
pieca, nieustannie występuje ukryte ryzyko pożaru produktów.

Wystepujaceryzyka pożarowe
Nagromadzenie się tłuszczu, oleju, okruchów i pyłu, w połączeniu
z wyższym poziomem tlenu, może spowodować pożar przy wyjściu produktów z pieca. Ogień może łatwo rozprzestrzeniać się przez przewody
oraz kanały i dostać się do pozostałej części budynku.
Produkty zatrzymujące się w piecu w wyniku awarii.

Ryzyko zwiększa się w wyniku nagromadzenia tłuszczu, oleju, okruchów
i pyłu, a także w wyniku ewentualnych awarii kontroli temperatury pieców
oraz problemów z konserwacją. Może to prowadzić do przegrzewania się wypiekanych produktów, do pożarów w piecu lub wokół niego, skutkujących przerwami produkcyjnymi, jak również słabą jakością produktów oraz możliwymi
problemami związanymi z występowaniem pożarów w magazynach wyrobu
gotowego.
Poprzez zastosowanie prewencyjnego systemu przeciwpożarowego Firefly,
branża piekarnicza może zwiększyć bezpieczeństwo i ustrzec się strat produkcyjnych spowodowanych nieplanowanymi przestojami produkcyjnymi, a także
skutecznie identyfikować i eliminować produkty o słabej jakości.

Płonące lub żarzące się produkty mogą powodować problemy
w dalszej części procesu, np. w chłodni, magazynach.
Taśmy transportowe mogą zostać uszkodzone przez przegrzane, żarzące
się lub płonące produkty.
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System Firefly BakeScan™
Płonące, przegrzane lub żarzące się produkty to pierwsze oznaki problemów występujących w piecu. Rozwiązanie Firefly BakeScan™ jest
przeznaczone do wykrywania przegrzanych, żarzących się lub płonących produktów na taśmach transportowych przenoszących wypiekane
produkty z pieca, np. herbatniki, tortille, pieczone chipsy, chleb i płatki
zbożowe.
System można rozbudować o gaszenie mgłą wodną, która umożliwia
kontynuowanie procesu bez narażenia taśmy na uszkodzenie oraz
zapobiega naprężeniom termicznym pasów chłodzących, których wymiana może być bardzo kosztowna.
Rozwiązanie Firefly BakeScan™ to wyjątkowo elastyczny system, który
może zostać dostosowany do dowolnego procesu w branży piekarniczej.

1 Opatentowane detektory True IR
Nieczułe na światło dzienne. Wykrywają przegrzane, żarzące się lub
płonące produkty wychodzące z pieca i transportowane na taśmie.

2 Gaszenie mgłą wodną
Dysze zainstalowane nad taśmą transportową.

3

4

1
2

System Firefly OvenGuard™
Rozwiązanie Firefly OvenGuard™ zostało zaprojektowane do wczesnego wykrywania i neutralizowania pożarów w piecach, na wylocie
z pieców, a także do gaszenia pożarów w kanałach wyciągowych. Jest
to możliwe dzięki zastosowaniu w pełni automatycznego, szybkiego systemu wykrywania i gaszenia. W zależności od zabezpieczanej
maszyny, możliwe jest stosowanie zarówno szybko działający gaszenia
mgłą wodną, jak i pełnostożkowego gaszenia wodą.
System Firefly OvenGuard™ to wyjątkowo szybki system, który został zaprojektowany w celu zapewniania wysokiego bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, przy minimalnym wpływie na maszyny i produkcję. System Firefly jest skalowalny, dzięki czemu można go zastosować przy produkcjach o różnej wielkości i dowolnie rozbudować
wraz z rozwojem produkcji.

1 Detektory płomieni Firefly
Szybkodziałające detektory płomieni, które są wysoce odporne na
zakłócenia zewnętrzne i zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymywały ciężkie warunki przemysłowe.

2 Gaszenie mgłą wodną
Zainstalowana na wylocie pieca. Może zostać także zainstalowana
wewnątrz kanałów wyciągowych.

3 Opatentowane detektory True IR
Nieczuły na światło dzienne. Wykrywanie płomieni, jak i również
iskier oraz gorących czarnych cząstek.

4 Pełnostożkowe gaszenie wodą
Intensywne gaszenie dzięki unikalnej konstrukcji dyszy oraz umiejscowieniu, co zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia przez kanały
do pozostałej części budynku. Aktywuje się w ciągu kilku milisekund
po detekcji.

“Zainstalowaliśmy system
Firefly na początku 2015 roku.
Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni,
ponieważ do tej pory pozwolił
nam na uniknięcie kilku incydentów
pożarowych.”
Tom Faber,
Kierownik Produkcji, Boboli, Holandia

O Firmie Firefly
Firefly to szwedzka firma dostarczająca systemy detekcji iskier oraz
przemysłowe systemy przeciwpożarowe dla globalnego przemysłu
przetwórczego. Firma Firefly posiada ponad 45 lat doświadczenia
w branży i specjalizuje się w tworzeniu indywidualnych rozwiązań
systemowych najwyższej jakości, które są wykonywane zgodnie
z najwyższymi standardami technicznymi. Firefly jest właścicielem
ponad 40 patentów, które tworzą unikalne portfolio innowacyjnych
produktów i rozwiązań systemowych.
Firma Firefly jest notowana na giełdzie Nasdaq Stockholm First North
i posiada krajowe oraz międzynarodowe atesty na swoje produkty.
Poza globalną sprzedażą, Firefly zapewnia również usługi na miejscu
u klienta, konserwację i gwarantuje długoterminową dostawę części
zamiennych.

Firefly posiada certyfikacje zgodne z następującymi normami jakości:
ISO 9001: 2008, EN ISO/IEC 80079-34 oraz inne certyfikaty wydane
przez FM, VdS, CSA i ATEX.
Masz jakieś pytania dotyczące zagrożeń pożarowych i wybuchowych?
Skontaktuj się z nami! Z chęcią podzielimy się naszą wiedzą
i doświadczeniem.
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