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Корисна модель належить до пожежогасіння та може бути використана для освітлювання 
місця пожежі у темний час доби. 

Найбільш близьким до системи, що заявляється, є система освітлювання місця пожежі [1], 
яка містить освітлювальний прилад, електричний кабель і джерело електричного струму, якими 
є акумуляторні батареї, переносний або стаціонарний зв'язок пожежного автомобіля та 5 
освітлювані електричні генератори. 

Недоліками вказаної системи є необхідність використання автономного джерела 
електричного струму, що в свою чергу тягне за собою необхідність його доставки до місця 
пожежі, займає час на запуск та встановлення, призводить до додаткових матеріальних витрат. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення відомої системи освітлювання 10 
місця пожежі, у якій використання термоелектричного модуля дозволить забезпечувати 
освітлювання місця пожежі без використання автономного джерела електричного струму. 

Поставлена задача вирішується системою освітлювання місця пожежі, що містить 
освітлювальний прилад та електричний кабель, який за допомогою вилки та розетки з'єднаний з 
термоелектричним елементом, що встановлений на вихлопній трубі пожежної машини, що 15 
подає воду на гасіння пожежі. 

На кресленні зображена система освітлювання місця пожежі, що пропонується, яка 
складається з пожежної машини 1 з вихлопною трубою 2, термоелектричного елемента 3, 
електричної розетки 5 з електропроводами 4 її живлення, електричної вилки 6, електричного 
кабелю 7 та освітлювального приладу 8. 20 

Система освітлювання місця пожежі працює наступним чином. Під час гасіння пожежі за 
допомогою пожежної машини 1 (пожежна мотопомпа або пожежний автомобіль) у темний час 
доби, якщо виникає необхідність освітлення місця пожежі або іншої ділянки ведення 
оперативних дій, освітлюваний прилад 8 встановлюється в необхідному місці, за допомогою 
електричного кабелю 7 з електричною вилкою 6 поєднується з електричною розеткою 5, 25 
закріпленою на пожежній машині 1. Під час роботи пожежної машини 1 через вихлопну трубу 2 
проходять вихлопні гази, що нагрівають її. Термоелектричний елемент З, встановлений на 
вихлопній трубі 2, принцип дії якого базується на ефекті Пельт'є - виникнення різниці 
температур при протіканні електричного струму, перетворює тепло вихлопної труби 2 у 
електричний струм, який електричними проводами 4 надходить до електричної розетки 5, що 30 
запалює освітлювальний прилад 8. 

Використання запропонованої системи освітлювання місця пожежі дозволить забезпечувати 
освітлювання місця пожежі без використання автономного джерела електричного струму, що 
веде до зменшення часу на встановлення освітлювача та матеріальних витрат. 

Джерело інформації: 35 
Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара /Теребнев В.В. - М.: Пожкнига, 

2004. - 256 с.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
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Система освітлювання місця пожежі, що містить освітлювальний прилад та електричний кабель, 
яка відрізняється тим, що електричний кабель за допомогою вилки та розетки з'єднаний з 
термоелектричним елементом, який встановлений на вихлопній трубі пожежної машини, що 
подає воду на гасіння пожежі. 
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