FirePro® Hungary Kft.
Már Magyarországon is elérhető az elsődleges beavatkozók számára
kifejlesztett FirePro® LifeSaver!
A LifeSaver egy olyan tűzoltó egység, amely növeli az elsődleges
beavatkozók hatékonyságát, hiszen időt takarít, amely által hamarabb
megkezdhető az élet- és vagyonmentés.
A működtetése rendkívül egyszerű:
1. a biztonsági szeg eltávolítása
2. A LifeSaver elhelyezése a zárt, tűz által érintett helyiségben (nem
kell közvetlenül megközelíteni a tüzet)
3. a biztonsági szeg eltávolítását követő 15. másodpercben a
LifeSaver működésbe lép, az oltóanyag a védendő térbe jut.

Fontosabb tulajdonságai:











erős rozsdamentes acél kivitel;
oltás közben nem csökkenti le a helyiség oxigén koncentrációját;
kémiai oltást végez;
az oltóanyag tűzzel való találkozásakor nem keletkeznek káros
vagy mérgező gázok;
csökkenti a helyiség hőmérsékletét, mérsékli és vagy eloltja a
tüzet;
növeli a tűzoltást végzők biztonságát, hiszen a védendő zárt
helyiségen kívül helyezkedhetnek el;
az eszköz nem túlnyomásos;
5 év gyártói garancia, 15 év élettartam;
minősített környezetbarát termék;
Bemutató video: http://www.andersonfireprotection.ca/fireprovideos-and-media
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FirePro® A világvezető beépített aeroszolos
oltórendszer
A FirePro® egyedülállóan a legtöbb és legtekintélyesebb minősítésekkel és tanúsítványokkal rendelkező
aeroszolos oltógenerátor nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.
A FirePro® oltó berendezéseket beépített tűzvédelmi rendszerekhez elsősorban tűzjelző rendszerről
történő vezérléssel ajánljuk, de a termék rendkívül előnyös tulajdonsága, hogy tűzjelző rendszer nélkül
is (áramforrás nélkül) nagy megbízhatósággal működik.
A FirePro® tűzoltó rendszer segítségével rendkívül megbízhatóan és hatékonyan védhetők:
 elektromos berendezések,
 energiaellátó rendszerek,
 transzformátor állomások,
 kábelalagutak,
 elosztó- és kapcsoló helyiségek és szekrények,
 ipari gyártó berendezések,
 szerverszobák,
 álpadlók, álmennyezetek, kábelalagutak,
 irattárak, archívumok, raktárak,
 vasúti szerelvények, mozdonyok,
 hajók és hadijárművek,
 üzemanyag tároló helyiségek, motorterek, stb.
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A FirePro® tűzoltó rendszer által nyújtott előnyök:
• Egyedülálló üzembiztonság; automatikus és autonóm
aktiválási módok.
• Oltásnál nem károsítja az ott lévő eszközöket.
• Rendkívül hatékony a következő tűzosztályú tüzekre:
• "A" - szilárd anyagok
• "B" - folyékony gyúlékony anyagok
• "C" - gázok
• "F" - zsiradékok

• Már Robbanásveszélyes környezetben is telepíthető!
• Nem vonja el az oxigént;
• Teljesen környezetbarát oltóanyag (O.D.P.=0, G.W.P.=0, A.L.T.=elhanyagolható);
• A meglévő tűzjelző rendszerrel együttműködve is telepíthető;
• Nem igényel csővezeték rendszert, szórófejeket, pumpákat, külön helyiséget, vagy tartályokat;
• Nem túlnyomásos;
• Széles alkalmazási terület; -50 °C és +150 °C között;
• Sem az oltóanyag sem a szűrő/hűtő nem tartalmaz pirotechnikai és/vagy toxikus anyagokat;
• Akár 10-szer hatékonyabb a halon helyettesítő oltóanyagoknál;
• A hatékony oltási koncentráció mellett a leggazdaságosabb oltórendszer;
• 5 év gyári garancia. 15 éves élettartam;
• Több mint 70 országban sikeresen alkalmazott oltórendszer;

Amennyiben bármilyen kérdés felmerülne, állunk szíves rendelkezésükre!
Tiszetelettel,

Kőrösi Kitti
értékesítési vezető
FirePro Hungary Kft.
+36 30 324 77 90
korosi.kitti@firepro.hu
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