
PROTECT YOUR ASSETS, 
PROTECT YOUR LIFE!



PROTENG
MOX

AZ ELŐNYÖK

Tűzoltás a kezdeti szakaszban 

Biztonságos nyomásmentes modulok 

Nem rozsdásodó

Autonóm / önrendelkezésű egység

Automata / manuál aktiválás 

Hordozható modul 

Minden irányból olt, nagy magasságban is 

Nincs süket zóna 

10 éves élettartam

Minimális működési költség 
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PROTENG
MOX

A HASZNÁLAT

Gyárak / iparágak 

Tárolóhelyek 

Géptermek 

Kábelcsatornák

Elektromos állomások 

Garázsok 

Vegyi raktárak 

Benzinkutak és tűzoltóság

Haditengerészet 

Veszélyes anyagok szállítása és tárolása 
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Poroltó készülék 

Ipari, személyi és raktárhelyiségekbe telepítve használható, 
mint önálló vagy automatikus tűzoltó készülék. 

Használható elektromos elosztó dobozokban, függő 
mennyezettel és dupla padlóknál. 

A kis méretének köszönhetően telepíthető tűzveszélyes 
szállító járművekbe is, mint például vonat, autó, tömegköz-
lekedési járművek, metróállomások, stb. 
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Y o u r  L o g o
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Poroltó készülék 

Ipari, személyi és raktárhelyiségekbe telepítve használható, 
mint önálló vagy automatikus tűzoltó készülék.

Használható elektromos elosztó dobozokban, függő mennye-
zetnél és dupla padlóknál. 

A kis méretének köszönhetően telepíthető tűzveszélyes szálli-
tó járművekbe is, mint például vonat, autó, tömegközlekedési 
járművek, metróállomások, stb. 
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Y o u r  L o g o
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.

Poroltó készülék 

Szűk helyekre tervezték, hogy megvédjék a kábelcsatornákat, 
az álmennyezetek mögötti tereket és az emelt padlókat. 

Ideálisan védi a dízelgenerátorokat / motorokat, a különféle 
járművek veszélyes felületeit (földgyaluk, kotrók, rakodók, fa-
apritók, folyami és tengeri hajók, stb.) és ellenáll a környezet-
ben növekvő hőmérsékletnek.
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Poroltó készülék 

A MOX 2.5 impulzusos tűzoltó modul aktiválható önállóan (az 
automatikus tűzoltó rendszerben) vagy önkioldó segítségével 
tűz esetén. 

Mivel a modul elektromos vezérlési funkcióval rendelkezik, az 
automatikus tűzoltó rendszerek széles skáláján megvalósítható. 

Az autmatikus indítási módnak köszönhetően a modul akkor is 
aktiválódik, ha az automatikus rendszer meghibásodik.  

Tápellátás nélküli épületekben a modulok (autonóm érzékelővel 
kombinálva) önállóan működnek. 
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Y o u r  L o g o
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PROJEKTOVANIE 
PROTIPOŽIARNEHO 
ZABEZPEČENIA

A MOX 7.0 modulok elsődleges felhasználása a járművek szé-
les skálájának védelme, de számos helyhez kötött épületbe 
(ipari épületek, munkahelyek, raktárak, stb.) is beszerelhetők. 

A MOX 7.0-at úgy fejlesztettek ki, hogy ellenálljon megnöve-
kedett rezgéseknek, hőmérsékletnek és dinamikus terhelé-
seknek különféle gépjárművek vagy traktorok, vasúti szállí-
tása vagy más járművek üzemeltetése során.  

Különleges kialakításának köszönhetően az oltóanyag csöve-
ken keresztül szállítható nehezen elérhető, védett tárgyakba. 

Poroltó készülék 
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Y o u r  L o g o
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Poroltó készülék 

A MOX 8.0 modulokat úgy fejlesztették ki, hogy épületeket és 
nagy kiterjedésű területeket védjen, általában energetikai léte-
sítményekben, finomítókban, ipari épületekben, raktárakban, 
stb. használjak. 

Robbanásbiztos változat, szint és típus védelemmel is elérhető 
a robbanásveszélyes atmoszférákhoz. A robbanásbiztos modu-
lokat a nagyobb robbanásveszélyes területek - példaul gáz és 
finomítóberendezések, festéküzletek, benzinkutak, stb. védel-
mére telepítik.
A külső behatásokkal szembeni védettség IP54 fok. 

MOX 8.0 verziok: 

•MOX 8.0U - mennyezeti rögzítés (magasság: 2.5 - 6m) 
•MOX 8.0W - falra szerelés 
•MOX 8.0UT - mennyezeti rögzítes, szállítási változat 
•MOX 8.0WT - falra szerelhető, szállítási változat  
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Y o u r  L o g o
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Poroltó készülék 

A MOX 15.0 modulokat úgy fejlesztettek ki, hogy épületeket és 
nagy kiterjedésű területeket védjen, általában energetikai létesít-
ményekben, finomítókban, ipari épületekben, raktárakban, stb. 
használjak.

MOX 15 verziok: 

•MOX 15U-mennyezeti rögzítés (magasság: 3.5 - 6m)
•MOX 15ST-mennyezeti rögzítés (magasság: 3.5 - 6m), rövid távú 
működés 
•MOX 15ST10-mennyezeti rogzites (magassag: 6 - 14m), rövid távú 
működés 
•MOX 15STW-falra rögzítés, rövid távú működés 
•MOX 15STT-szállítási változat, rövid távú működés 
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Poroltó készülék 

Elsősorban az épületek, valamint a nagy térfogatú és terü-
letű helyek védelmére terveztek, és az oltópor csöveken 
keresztül 30m távolságra terjedhet. 

Oltópor súlya: 75kg
Modul súlya: 48kg 
Atlag: 300mm
Magasság: 928mm
Védett terület: 75m2
Védett térfogat: 210m3
Elektromos áram: 0,5 A
Elektromos ellenállás: 3,2….5 Om 
Üzemi hőmérséklet: -50…..+50 C
Tárolási hőmérséklet: -50….+50 C
Védettség: IP54
Élettartam: 10 év 

18



19



PPRROODDUUCCTT MMOOXX  0033 MMOOXX  0055 MMOOXX 22..00 MMOOXX  22..55
00..33  kkgg 00..4477  kkgg 11..6655  kkgg 11..9955 kkgg

11..0066  kkgg 11..4444 –– 11..6644 kkgg 44..77 –– 55..99  kkgg 22..99 kkgg

11..22 mm33 22 mm33 1155 mm33 1188  mm33

11..00  mm22 11..00  mm22 1100  mm22 77  mm22

OOKK OOKK OOKK OOKK

OOKK OOKK OOKK --

--5500  °°CC  uunnttiill ++9955  °°CC --5500  °°CC  uunnttiill ++9955  °°CC --5500  °°CC  uunnttiill ++9955  °°CC --5500  °°CC  uunnttiill ++9955  °°CC

--5500  °CC  uunnttiill  ++5500 °CC --5500  °CC  uunnttiill  ++5500 °CC --5500  °CC  uunnttiill  ++5500 °CC --5500  °CC  uunnttiill  ++5500 °CC

5566  mmmm 9966  mmmm 114455mmmm xx    111100mmmm  ((ww  xx  hh)) 225500  mmmm

228800mmmm  ((336600mmmm)) 220055mmmm  ((332200mmmm)) 334400mmmm  ((447766mmmm)) 11..4466 mmmm

EElleeccttrriiccaall,,  tthheerrmmaall,,  ccoommbbiinneedd EElleeccttrriiccaall,,  tthheerrmmaall,,  ccoommbbiinneedd EElleeccttrriiccaall,,  tthheerrmmaall,,  ccoommbbiinneedd
EElleeccttrriiccaall,,  tthheerrmmaall,,  

ccoommbbiinneedd

118800  °CC 118800  °CC 118800  °CC 118800  °CC

1100  yyeeaarrss 1100  yyeeaarrss 1100  yyeeaarrss 1100  yyeeaarrss

1/2

TERMÉK - ÖSSZEHASONLÍTÁS 

Oltópor súlya

Modul súlya

Védett térfogat

Védett terület 

Önkioldó funkció 

Alkalmas járművekhez 

Üzemi hőmérséklet 

Tárolási hőmérséklet

Átlag

Hossz 

Aktiválás 

Az aktiváláshoz szükséges hőmérséklet 

Élettartam
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(2/2)
PRODUCT MOX 7.0 MOX 8.0 MOX 15.0 MOX 50.0

6 kg 7 kg 14.5 kg 48 kg

12.4 kg 12.8 kg 23 kg 75 kg

12 m3 64 m3 93 m3 210 m3

10 m2 32 m2 48 m2 75 m2

OK OK OK OK

OK OK OK -

-50 °C until +95 °C -50 °C until +95 °C -50 °C until +50 °C -50 °C until +50 °C

-50 °C until +50 °C -50 °C until +50 °C -50 °C until +50 °C -50 °C until +50 °C

300mm x  160mm (w x h) 250mm 300mm 300mm

400mm (480mm) 268mm (311mm) 422mm 928mm 

Electrical, thermal, 
combined

Electrical, thermal, 
combined

Electrical, thermal, 
combined

Electrical, thermal, 
combined

180 °C 180 °C 180 °C 180 °C

10 years 10 years 10 years 10 years

Oltópor súlya

Modul súlya

Védett térfogat

Védett terület 

Önkioldó funkció 

Alkalmas járművekhez 

Üzemi hőmérséklet 

Tárolási hőmérséklet

Átlag

Hossz 

Aktiválás 

Az aktiváláshoz szükséges hőmérséklet 

Élettartam

TERMÉK - ÖSSZEHASONLÍTÁS 
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VEKSON 50, VEKSON 70 ABC port használunk 
ami az MPA Dresdennel és a Szlovák Tuzkuta-
to Intézetben teszteltek. 

A modulokat a kivánt oltóporral is meg lehet 
tölteni. (Furex, Orchidea, Megavit, stb.)

Oltópor ABC
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PRODUCT MOX OSP MOX OSP mini
Weight of extinguishing powder 0.7 kg 0.6 kg

Module weight 1.3 kg 0.35 kg

Average 54 mm 54mm 

Length 440mm 230mm

Protected volume 5 m3 3m3

Suitable for vehicles OK OK

Operating temperature -50 °C until +95 °C -50 °C until +95 °C

Storage temperature -50 °C until +50 °C -50 °C until +50 °C

Temperature required for automatic 
activation

200 °C 200 °C

Lifespan 5 years 10 years

A MOX OSP automatikus poroltó készü-
léket szilárd, folyékony anyagok autonóm 
(emberi részvétel nélküli) tűzoltására,  
feszültség alatt levő elektromos berende-
zések tűzoltására, raktárban, technológi-
ai, otthoni helyiségekben, garázsokban 
és más eszközökben ember távollétében 
végezhetik.   

A MOX OSP-t hordozható tűzoltó készü-
lékek helyett vagy mellett használják.  
A MOX OSP nem oltja el az alkali anyagok 
és az égő anyagok égését levegő jelenléte 
nélkül. 

PRODUCT MOX OSP MOX OSP mini
Weight of extinguishing powder 0.7 kg 0.6 kg

Module weight 1.3 kg 0.35 kg

Average 54 mm 54mm 

Length 440mm 230mm

Protected volume 5 m3 3m3

Suitable for vehicles OK OK

Operating temperature -50 °C until +95 °C -50 °C until +95 °C

Storage temperature -50 °C until +50 °C -50 °C until +50 °C

Temperature required for automatic 
activation

200 °C 200 °C

Lifespan 5 years 10 years

PRODUCT MOX OSP MOX OSP mini
Weight of extinguishing powder 0.7 kg 0.6 kg

Module weight 1.3 kg 0.35 kg

Average 54 mm 54mm 

Length 440mm 230mm

Protected volume 5 m3 3m3

Suitable for vehicles OK OK

Operating temperature -50 °C until +95 °C -50 °C until +95 °C

Storage temperature -50 °C until +50 °C -50 °C until +50 °C

Temperature required for automatic 
activation

200 °C 200 °C

Lifespan 5 years 10 years

MEGOLDÁS elosztó dobozokhoz és kábelcsatornákhoz
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Jelenlegi Jelenlegi 
tűzvédelmi megoldástűzvédelmi megoldás
 
A képen az épület tűzvédelmének versenyképes 
megoldása látható. 

Esettanulmány
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SPECIFICATION MOX 2.5 – LIGHT
1.95 kg

2.9 kg

260mm

146mm

18 m3

7 m2

Áno

-50 °C until +95 °C

-50 °C until +50 °C

180°C

Electrical, thermal, combined

10 years

SPECIFICATION MOX 2.5 – LIGHT
1.95 kg

2.9 kg

260mm

146mm

18 m3

7 m2

Áno

-50 °C until +95 °C

-50 °C until +50 °C

180°C

Electrical, thermal, combined

10 years

SPECIFICATION MOX 2.5 – LIGHT
1.95 kg

2.9 kg

260mm

146mm

18 m3

7 m2

Áno

-50 °C until +95 °C

-50 °C until +50 °C

180°C

Electrical, thermal, combined

10 years

Oltópor súlya

Modul súlya

Átlag

Hossz 

Védett térfogat

Védett terület 

Alkalmas járművekhez

Üzemi hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet

Az autómatikus aktiváláshoz szükséges hőmérséklet 

Aktiválás

Élettartam
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BRATISLAVA és KOSICE város közlekedési vállalkozása 

NATO ALLIANCE 

Praha város szállító vállalkozása 

Ostrava város szállító vállalkozása 

Volánbusz 

KREDO Magyar cég 

OLO a.s.

Szlovák Köztársaság vasútvonalai 

Blaguss 

USA Rendőr osztálya 

Referenciáink
Számos olyan céggel működünk együtt, amelyek PROTENG termékeket használnak
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THANKS FOR 
WATCH 


