
Хамгийн муу зүйлд бэлтгэх. Хамгийн сайн зүйлээр 
хамгаалах. Гадаргын болон гүний уурхайгаас үл хамааран 
эрс тэрс температур ба хатуу чанга орчинд үргэлж хорин 
дөрвөн цагийн турш ажиллахын тулд уурхайн оператор нь 
төхөөрөмжүүдээсээ хамааралтай байдаг. ANSUL® автомат 
гал унтраах систем болон зөөврийн гал унтраагуур нь таны 
тоног төхөөрөмж ажиллаж, ажиллагаа явагдаж байх явдлыг 
хангахад туслахад зориулж бүтээгдсэн. Бидний хамгаалах 
хүсэл нь таны үнэ цэнэтэй ажилчид ба эд хөрөнгийг галаас 
хамгаалах илүү сайн арга замыг олох манай шинийг 
санаачлагч нарыг жолоодож байдаг зүйл юм.

Хөдөлгөөнт уул уурхайн  
тоног төхөөрөмжид  

зориулсан галын хамгаалалт

Хөдөлгөөнт уурхайн тоног төхөөрөмж нь хэт их халдаг 
хөдөлгүүрийн блокоос инчийн зайд байгаа даралттай 
шугамаар дамжин урсдаг шатамхай шингэнтэй хамт 
зогсолтгүйгээр ажилладаг.  LVS гал унтраах системийн бодис 
нь дахин авалцахаас сэргийлэхийн тулд хүчилтөрөгчийг 
тасалж, түлшийг хучих үедээ хэт халсан гадаргууд маш 
сайн хөргөлтийг үзүүлж, галыг унтраадаг. Шингэн бодис 
нь шатамхай бодис урссан байж болох замтай адил зам 
дагуух хүрэхэд хэцүү хэсэг рүү түргэн урсаж орно. Нэмэлт 
боломжуудад 5-аас 30 хүртэл галлоны (18.9-өөс 113.6 литр 
хүртэл) багтаамжтай сав болон -40°F-аас 140°F хүртэл 
(-40°C-аас 60°C хүртэл)-ын үр дүнтэй ажиллагааны хүрээ 
багтана.

Гал зогсоох болон 
дахин гал гарахаас 
сэргийлэхэд туслах

НИЙТ ШИЙДЭЛ

Өөрийн өнгөөр кодлогдсон, Залгах-ба-Ажиллуулах холбогч, 
бат бөх ба уян хатан CHECKFIRE 210 илрүүлэлт ба Өдөөгч 
системийн боломж хоёр, нэг бүсийн илрүүлэлт, хоёр 
бүсийн илрүүлэлт, солбицсон бүсийн илрүүлэлтэд зориулж 
тохируулж болох хяналттай илрүүлэлтийн хэлхээ, даралтын 
үйлчлэлийн хяналт эсвэл зөвхөн түгшүүрийг гаргалттай хамт.  
CHECKFIRE 210 нь дангаараа эсвэл хамтдаа ашиглагдаж 
болох шугаман илрүүлэлтийн утас болон цэгэн дулаан 
илрүүлэлтийг санал болгодог.

Хүмүүс, өмч 
хөрөнгийг хамгаалах 
уян хатан арга зам 



Хөдөлгөөнт тоног 
төхөөрөмжид зориулсан 
давхар үүрэгтэй 
хамгаалалт 

ANSUL A-101/LVS хос бодистой 
гал унтраах системийн хосолсон 

ажиллагаа нь хүнд уул уурхайн орчинд зогсолтгүй 24/7 цагаар 
ажилладаг тоног төхөөрөмжийг хамгаалдаг. A-101 хуурай 
химийн бодис нь галын дөлийг бууруулдаг бол LVS бодис нь 
дахин авалцах боломжийг хамгийн бага болгоход туслахын 
тулд эргэн тойрны хэсгийг сэрүүн болгодог.  

Газар доорх шаргуу 
ажилладаг хүнд тоног 
төхөөрөмжийг хамгаалах

CHECKFIRE MP-N (Уурхайд 
зөвшөөрөгдөх) илрүүлэлт ба өдөөлтийн 
систем нь цохилт ба чичиргээг 
тэсвэрлэхээр зохиогдсон бөгөөд бие 
даасан нэгж байдлаар ашиглагддаг 

ба дотоод лити тэжээлээр ажиллах боломжтой. Гүний 
уурхайн  (Тэсрэх метанд зөвшөөрөгдөх хэрэглээ/агаарын 
хэрэглээ) ашиглалтад зориулсан MSHA зөвшөөрлийг хангах, 
мөн хяналттай цахилгаан хэлхээ, тохируулж болох унтралт, 
цагийг хойшлуулж гаргахыг тод харуулах систем. 

Эхний үе шатанд нь  
галтай тэмцэх

Бортогоор ажилладаг RED LINE 
гал унтраагуур болон дугуйтай 
RED LINE гар унтраагуур нь хүнд 
уурхайн орчинд хүчтэй, зөөврийн 
галын хамгаалалтыг үзүүлнэ. 
Эдгээр маш их хөдөлгөөнт 

унтраагуур нь хурдан, нэг алхамтай, нэг хүний ажиллагааг 
санал болгодог. Хүнд даацын машин механизмын хаалт 
нь хөдөлгөөнт төхөөрөмжийг хялбар ашиглах болон зөв 
байрлуулалтад зориулж гал унтраагчийн найдвартай 
бэхэлгээгээр хангана.

Өргөн хүрээтэй 
бодисыг гаргахад 
зориулж зохиогдсон 

ANSUL A-101 гал унтраах 
систем нь замгүй гадаргуу, 
гүний уурхайн тоног 
төхөөрөмжийн ашиглалтад 

тохиромжтой.  Систем нь A, B, C төрлийн галыг маш хурдан 
бууруулж, унтраадаг батлагдсан FORAY гэдэг түгээмэл хуурай 
химийн бодисыг гаргадаг. A-101 бэхэлсэн хошуутай систем нь 
хуурай химийн бодисоор бүх талбайг хучих эсвэл онцгой өндөр 
аюултай хэсэгт шууд гаргахад зориулагдсан байж болно. 

Мега ангиллын 
машинуудын хяналтын 
өрөөг хамгаалах

INERGEN ба SAPPHIRE Хольцгүй 
бодистой Гал унтраах систем нь 
том тоног төхөөрөмжийн хяналтын 
өрөөнд олдох мэдрэмжтэй тоног 
төхөөрөмжид зориулж хийгдсэн 
хольцгүй, цахилгаан дамжуулдаггүй 
бодисыг ашигладаг. 

А зэрэглэлийн аюулд 
зориулсан гал унтраах хөөс

0.1%-ээс 1.0% хүртэл уусмалд, 
SILV-EX PLUS галын хяналтын 
концентрат нь ширүүн А зэрэглэлийн 
галтай тэмцэхэд шаардлагатай маш 
сайн нэвтэрч,чийгшүүлж, хөргөж, 
хучдаг онцлог шинжүүдийг үзүүлдэг. 
Хөөс, ус шүршигч системийг ашиглан 

эсвэл янз бүрийн зөөврийн хөөс гаргах төхөөрөмжүүдийг 
гараар ашиглан SILV-EX хөөсийг хэрэглэж болно.   
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