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EVROPA

Albánie

Belgie

Bulharsko

Chorvatsko

Kypr

Česká republika

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Řecko

Maďarsko

Island

Irsko

Itálie

Kosovo

Lucembursko

Malta

Nizozemí

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Srbsko

Španělsko

Švédsko

Švýcarsko

Turecko

Spojené království

AMERIKA

Argentina

Brazílie

Kanada

Chile

Kolumbie

Mexiko

Peru

Uruguay

USA

ZÁLIV A

STŘEDNÍ VÝCHOD

Bahrajn

Írán

Irák

Jordán

Saúdská Arábie

Libanon

Omán

Katar

Sýrie

SAE

ASIE A

AUSTRÁLIE

Austrálie

Bangladéš

Gruzie

Hong Kong

Indie

Indonésie

Malajsie

Nový Zéland

Filipíny

Singapur

Jižní Korea

Tchaj-wan

Thajsko

Vietnam

AFRIKA

Egypt

Keňa

Maroko

Nigérie

Jižní Afrika

Súdán

Tunisko

Distribuční síť

Protipožární systémy
podpořené výzkumem
s ohledem na lidi 
a životní prostředí

• Obrovská úspora prostoru a hmotnosti

• Minimální náklady na údržbu 

• Snadná instalace v nových nebo dodatečných projektech

• Snadné připojení k tradičním detekčním a  

 aktivačním požárním systémům

• Objemové hašení požáru přímo u jeho zdroje

• Snadná přeprava

• Žádné komplikace s potrubím a tryskami 

• Žádné přetlakové omezení

• Provozní teploty: -50°C až 250°C s vlhkostí až do 98%

FirePro Výhody

Označení 
EN

Označení 
NFPA

Produktová  
řada

K našim produktům poskytujeme celosvětovou podporu a aktuální 
informace o normách a aplikacích v oblasti požárního inženýrství. 

LIMITATION OF LIABILITY

In no event, regardless of cause, FirePro Systems shall be liable for any indirect, special, incidental, punitive or consequential damages of any kind, whether arising under breach 
of contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, even if advised of the possibility of such damages.

Běžné 
hořlaviny

Hořlavé
kapaliny

Elektrické
zařízení



Našim technologiím důvěřují přední představitelé průmyslu po celém světě.

Technologie FirePro jsou zkonstruovány v 

absolutním souladu se všemi příslušnými 

mezinárodními normami: ISO 15779, NFPA 

2010, IMO/MSC 1270, UL 2775, CEN/TR 

15276, AS 4487.

Elektronické součásti FirePro, elektronické 

řídící jednotky a příslušenství jsou plně 

certifikovány z hlediska kompatibility; 

monitorování celkového okruhu je 

prováděno pomocí modulů sekvenčních 

aktivátorů. FirePro generátory aerosolu, 

ovládací panely a sekvenční aktivátory jsou 

certifikovány odděleně a nezávisle, ale 

navíc také jako jeden celek integrovaného 

systému.

Konstrukce 
přednastaveného systému 
objemového hašení

FirePro systémy používají poslední 

generaci vlastní patentované hasební 

FPC směsi. Tuhá směs FPC se dokáže 

po své aktivaci přeměnit na rychle 

se rozpínající a extrémně efektivní 

kondenzovaný hasební aerosol. Takto 

generovaný aerosol se samovolně 

rovnoměrně rozšiřuje v chráněném 

prostoru pomocí své vlastní hybnosti. 

Uhašení požáru je dosaženo 

přerušením chemické reakce vyskytující 

se v plameni. Nedochází tedy ke snížení 

množství kyslíku ani k ochlazování, což 

je typické pro tradiční technologie.

Základ
technologie

Tuhá směs FPC je výsledkem mnohaletého výzkumu a 

vývoje, obsahuje přirozeně se vyskytující draselné soli 

šetrné k životnímu prostředí a žádné pyrotechnické 

materiály. Náš závazek k udržitelnosti a kvalitě je ověřen 

celou řadou získaných evropských a mezinárodních 

certifikací a osvědčení.

Nevytěsňuje 
kyslík

Bez tlaku
Certifikovaná 
životnost 15 let

Vyrobeno v 
souladu s 
ISO 14001/9001

Nulový 
potenciál 
úbytku ozonu

Schválená 
ODS ternativa

Bez HFC
Nulový potenciál 
globálního 
oteplování

Bez CFC

FirePro navrhuje a vyrábí flexibilní, 
účinné a efektivní protipožární 
systémy, jejichž základem je vlastní 
inovativní hasební směs. 

FirePro systémy jsou vhodné jak 
pro tradiční, tak pro nekonvenční 
způsoby aplikace. Nacházejí uplatnění 
v oblastech, které byly dříve pro jiné 
technologie považovány za technicky 
nebo finančně náročné.

V současné době chráníme klíčové 
aktivity ve více než 110 zemích.

Ochrana 
klíčových aktivit

Elektrické panely • Elektrické rozvodny • Motorové strojovny

Kabelové tunely • Místnosti s motorgenerátory a agregáty • Sklady a archívy

Telekomunikační stanice • Vozidla • Železnice • Námořní plavidla a jachty

Mnoho oblastí využití
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Cert/LPCB ref. 1417a

Základní části systému
1. Extinguishing Panel
2. Zvuková signalizace první fáze poplachu 
3. Optická a zvuková signalizace druhé fáze poplachu  
4. Signalizace uvolnění hasiva
5. Zóna 1, detektory kouře
6. Zóna 2, teplotní detektory
7. Tlačítko deaktivace generátorů
8. Jednotka rozhraní 
9. Generátory aerosolu
10. Odsávací ventilátor




