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Unidade Supressão 
Incêndios por  
Aerossóis Condensados 

SalgroMAGTM HEX 

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 
 

O SalgroMAG-HEX da Salgromatic é uma unidade modular, não pressurizada e autónoma, concebida para supressão de 
incêndios, que projeta, numa zona de incêndio, aerossóis condensados baseados em carbonato de potássio e azoto, 
em questão de segundos, depois de ativada. Os aerossóis formados baseiam-se num composto sólido, atóxico e não 
reativo, que se mantém inalterado até ser ativado. A unidade é ativada automaticamente quando a temperatura 
ambiente atinge os 170ºC, ou se as chamas contatarem com o cordão termo sensível. A projeção dos aerossóis é feita 
de forma radial, com orientação frontal. O sistema foi concebido para proteção contra incêndios em aplicações 
profissionais com riscos especiais onde sejam requeridas propriedades operacionais de alto desempenho e elevada 
eficácia, aliadas a custos acessíveis. 

DADOS TÉCNICOS 
 

Modelo/Código SRM-SMAG-HEX 
Aplicação/Adequabilidade Aplicação local/diretamente na fonte 
Peso total 32g 
Dimensões 62,5mm diâmetro x 15,4mm profundidade 
Composto técnico (agente supressor) Composto PTC-8 sólido para geração aerossóis 
Massa efetiva do agente supressor 8g 
Material da envolvente e tratamento superfície Alumínio (Mg3)
Material do quadro Plástico 
Rótulo identificação Sem rótulo na unidade 
Ativação/Método iniciação Térmico com ATAC 
Temperatura auto ativação 350…+400ºC 
Tempo resposta ativação <25 segundos com ATAC / <3 segundos com EID 
Classificação armazenagem -50…+60ºC (96% HR)
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Classificação temperatura funcional -50…+1200ºC
Banda aplicação temperatura/humidade -50…+95ºC (110ºC) / 0…98%
Resistência a impactos/Vibrações 5g @ 50-250 Hz/10g >13000 impactos (aceleração picos de 

impacto até 300g) 
Resistência balística/Química À prova de explosões/Resistente a óleos, solventes e ácidos 

ligeiros 
Resistência à corrosão Excede >UL 1058 
Grau proteção mecânica IP 55 
Padrão descarga Frontal (Axial) 
Tempo descarga <13 segundos 
Volume extinção Até 0,13m3. Taxa aplicação típica: 65…80g/m3 
Classificação técnica fogo Ver VoCAS e Certificação Utilização Técnica (*) 
Método instalação Fixa – de acordo com a aplicação 
Mecanismo supressão 80% Química (inibição) e 20% Física (arrefecimento) 
Segurança pessoal e materiais Ver FDS SRT-MSD-CAS 1 (*) 
Classificação ambiental Atóxico/Não perigoso (PDO=0, PAG=0, ALT=0) 
Distância mínima segurança 40-250mm da saída de descarga & 5-25mm do corpo da

unidade
Longevidade serviço/Período operacional 10-20 anos (típico)
Aprovações e Conformidade Ver DoP, VoCas e Certificado conformidade CE (*) 

NOTAS GERAIS IMPLEMENTAÇÃO 
 

As unidades de extinção podem ser montadas virtualmente em qualquer posição e orientação, de acordo com as 
regras indicadas no manual de projeto, desde que não afetem a formação e dispersão dos aerossóis no tipo de 
aplicação em causa. As unidades devem ser distribuídas nos volumes protegidos de forma obter-se uma distribuição 
homogénea e desobstruída do agente extinção nas áreas protegidas. Deve ser evitado qualquer tipo de obstrução 
do padrão de descarga. O difusor de descarga nunca deve ser orientado para qualquer local por onde o agente 
de extinção possa sair, como por exemplo grelhas de ventilação, ou aberturas, e deve ser orientado de forma a 
reduzir qualquer impacto térmico provocado pela descarga do agente extintor quente do gerador. Todavia, dado o 
alargado leque de aplicações do equipamento, devem ser sempre consultadas as instruções de montagem. 

AVISO LEGAL E INFORMAÇÃO ADICIONAL 
 

Os dados acima indicados entendem-se como sendo parte da especificação do produto e não implicam a sua 
adequabilidade para uso numa aplicação específica. Para aplicações específicas, ou recomendações especiais, deve ser 
contactada a Tecniquitel.  

O(s) utilizador(es) devem assumir e concordar que os Sistemas Salgromatic foram concebidos para proteção contra 
incêndios e têm por objetivo primário reduzir os riscos de incêndios descontrolados, mas, todavia, não dão garantias 
absolutas contra tais incidentes.  
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Nem a Tecniquitel ou Salgromatic assumem qualquer responsabilidade pela perda de bens físicos ou lesões pessoais, 
nem serão chamadas a ressarcir quaisquer prejuízos daí decorrentes pela eventual falência no funcionamento dos 
equipamentos. 
 
EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÃO A SALGROMATIC OU TECNIQUITEL RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER PREJUIZOS 
CONSEQUENTES QUE POSSAM OCORRER, NEM QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE É ACEITE, TENHA OU NÃO O 
FABRICANTE OU TECNIQUITEL SIDO INFORMADOS DA POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS DANOS. 
 
No que concerne a avaliação das características técnicas das unidades de extinção Salgromatic e atuadores associados, 
o fabricante declara que estes produtos se consideram como agentes aceleradores e não se encontram descritos nem 
registados nas folhas de balanço da produção, distribuição e aplicação relativas a quaisquer explosivos ou materiais 
perigosos. A composição química e propriedades dos compostos dos agentes encontram-se salvaguardadas nas fichas 
de segurança. 
 
(*) A pedido, são disponibilizados todos os documentos de suporte, detalhes de engenharia e desenhos 

tridimensionais 3D. 
 
 
 
 

 
Atenção! 

 
AS INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO, TRANSPORTE, MANUSEIO E DISPOSIÇÃO ESTÃO DISPONÍVEIS.  
SÓ É AUTORIZADO PESSOAL QUALIFICADO A MANUSEAR ESTE TIPO DE EQUIPAMENTOS. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Unidade Supressão Incêndios por Aerossóis Condensados SalgroMAG HEX, em idioma Português. 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 
 


