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 Flamblocker ürünleri çevre dostudur VE 
ISO 9001, ISO 14001, en ISO OHSAS 18001 standlarına uygun üretilmiştir.
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Dresden

• Hızlı soğutma etkisietkisi - sıvı damlacıkları, yanmakta olan 
Malzemeden gelen ısıyı hızlı bir şekilde soğurarak yanmakta olan 
malzemeyi soğutur, inert bir buhara dönüştürerek buharlaştırır.

• Inert buhar - serbest yanan radikalleri ve toksik gazları Fire 
Delete İnert buharı ile bağlar VE bu sayede alanda herhangi bir 
insan bulunması durunması durumda, sorunsuz bir şekilde 
solunum yapabilmeleri sağlanır. Bu sayede, özellikle önlemi bir 
etkisağlar operatör dostu bir ortam oluşturulur oluşturulur.

• Adiyabatik soğutma sürecisüreci - Fire Delete sıvı maddesinin 
buharlaşması sayesinde havayı soğutansoğutan VE ısınmış havayı 
yanan malzemelerden uzaklaştıran benzersiz bir etki süreci 
sergilenmektedir sergilenmektedir.

• Sabunlaşma-köpükleşme süreci - FireDelete sıvı maddesi, 
yanmakta olan bir yakıtın yüzeyinde yeniden ateşlenmeyi 
engelleyen ince bir koruyucu katman oluşturan güçlü ve kontrollü 
kimyasal VE mekanik süreçlere sahiptir.
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Flamblocker Traditional foam

Hayat kurtama ve geleneksel söndürme çözümlerine kıyasla hasar 
ve temizlik etkilerini azaltma misyonumuzu gerçekleştirmek için 
yeni nesil yeşil yangın Söndürücüler üretiyor ve dağıtımı yapıyoruz
30 yıllık deneyim ve gelişimin bir ürünü olan sıvı çözümümüzün 
piyasadaki en etkili söndürme maddelerinden biri olduğunu 
kanıtladık.
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Flamblocker® 
El bombası atmak

Flamblocker® Söndürücü Flamblocker® Otomatik 
Yangın Kazanan Sprinkler 

Flamblocker® MAR1 Flamblocker MAR2 

Flamblocker® El bombası atmak
Yangını güvenli bir mesafeden söndürmeye yarayan bir çözümdür.
Bomba tipi Söndürücünün kullanımı son derece basittir: tutup duvara
fırlatınız. 10 ila 14m3 ölçülerindeki kapalı/ yarı-açık bir alan için bir
bomba yeterlidir. Bomba Tipi Söndürücü ile yangın söndürmek
alağındaki etkiler sahiptir: Soğutma, boğma, negatif katalitik etki.
Buharlaşma kontrolü ve yangın geciktiriçi etki ( yeniden parlamayı önler)

+

Flamblocker® MAR1 
Suya katılan bir yangın söndürme maddesidir, A, B, C, D, E ve F sınıfı 
yangınlar için özel olarak geliştirilmiştir, profesyonel kullanıma yöneliktir 
MAR 1 su katkısı, suya uygun miktarlarda eklendiğinde yangın ve 
buharları bastırır, soğutur ve yalıtıcı özellikler sağlar. Sprinkler sistemleri 
için de uygundur.

Flamblocker® MAR2
Suya katılan bir yangın söndürme maddesidir, yapı, orman, yaban ortamı 
ve diğer A sınıfı yangınlar için özel olarak tasarlanmış, profesyonel 
kullanıma yöneliktir…MAR 2 suya kıyasla 21 kat daha hızlı soğutma 
yapar ve ısı ve yakıt kaynaklarını yangın piramidinden uzaklaştırma 
sağlar.

Flamblocker® Söndürücü
Yen'i nesil yeşil yangın Söndürücüdür, daha fazla söndürme performansı 
ve daha uzun kullanım sağlar. Söndürücüyü kullanmak kolaydır ve yangına 
5/6 metre mesafeden müdahaleetmek mümkündür Flamblocker 
Söndürücü 5 yıl boyunca bakım ve yıllık denetim gerektirmez. (Intertek 
onaylı / CE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Biyolojik olarak 
bozulabilir, çoçuklar için emniyetlidir, üstün yangın söndürme performansı 
sağlar ve elektronik cihazlara uygundur (hasara ya da kısa devreye neden 
olmaz).

Flamblocker® Otomatik Yangın Kazanan Sprinkler 
Klasik sprinkler kurulumları pahalıdır ve bakım gerektirir. Ayrıca 
etkinleştirildiğinde çok fazla hasar.Fire Winner, bir su kaynağına 
bağlanmak zorunda kalmadan bağımsız bir sprinklerdir. Ana özellikler 
şunlardır: Ulaşılması zor alanlarda bile kurulumu kolaydır; ayarlanan 
sıcaklığa ulaşıldığında otomatik aktivasyon; Kullanımı güvenlidir ve ECO 
dostu olduğunu unutmamak gerekir. Bakım gerektirmez. Uygulamalar: 
sunucu motor odaları gibi sonsuz; ofisler; hafıza alanları; oteller; 
karavanlar; karavanlar; evler vb.

+

Tüm Flamblocker® Ürünleri çevre dostudur ve 100% biyolojik
Bozunabilirlik ozelligine sahiptir .Ürünler Otomatik; El
bombası; Sprey söndürücü ve MAR1 ayrıca Lityum İyon gibi.

Flamblocker® AI-söndürücü
Üst özellikle profesyonel sektorlar (askeri ve polis) için tasarlandi.

Flamblocker® Flamauto 
Flamauto, transformatörler, bobinler, elektrik motorları ve diğer cihazlar 
gibi profesyonel elektrikli ekipmanlar için yangından korunma 
sistemlerinin bir parçası olarak özel olarak geliştirilmiş bir otomatik 
yangın söndürücüdür, ancak aynı zamanda BT sunucularını ve diğer 
hassas BT ekipmanlarını ikincil hasar olmadan koruyabilir. Fabrikalarda 
elektrik motorlu ve elektronik kontrol üniteli makineleri korumak için de 
kullanılabilir. Lityum İyon gibi metal yangınları için son derece uygundur. 
Daha yüksek F sınıfı (sıvı yağlar ve sıvı yağlar), bu da onu yemek 

Flamblocker® FlamautoFlamblocker® Otomatik

Flamblocker® Otomatik 
Yangınla mücadele için otomatik bir yangın söndürme çözümüdür. Şık
tasarımlı tüpler, bir yolcu gemisinde yangına karşı korumaya ihtiyaç
duyulan yangın tehlikesi barındıran mutfak ya da yolcu kamaraları gibi
alanlara stratejik olarak monte edilebilir. Ortamdaki sıcaklığın 84•C 'yi
veya 65•C aşması durumunda tüp patlayarak yangını söndürür.
Otomatik modeli herhangi bir noktaya monte edilebilir ve su şebekesini
bağlanması gerekmez.
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