İFEX BASINÇLI YANGINLA MÜCADELE PROSEDÜRÜ SIRRI ÜÇ KELİMEYLE ÖZETLENİR - SUYUN VERİMLİ KULLANILMASI

İFEX Şok darbeli yangın söndürme teknolojisi ile, Az su
etkili mücadeleyle Ateşi Basitçe Söndürmek Mümkün.

ATEŞİ BASİTÇE SÖNDÜRMEK

Mobil veya Sabit sistemlerden oluşan İfex Yangın söndürme sistemleri; Yangın riski taşıyan alanlarda doğabilecek maddi
ve manevi kayıplarının önlenmesi için uluslararası standartlara sahip yangın söndürme ürünleri, Az su ile etkili yangın
söndürme sistemleridir. Şok darbeli yangın söndürme teknolojisi, yangınla mücadele de oldukça başarılı ve etkilidir.
Çalışma prensibi; Söndürme maddesi milisaniyeler içinde ve yüksek bir hızla yangın merkezine boşaltılır.
Yüksek atış hızını hava tahrik hücresindeki 25 bar hava basıncıyla sağlamaktadır.
Söndürme maddesi; olarak kullanılan kaynağından bağımsız su hava basıncı ile su haznesine sıkıştırılır ve şok atışı ile su,
saatte 400 km. den daha fazla bir süratle ateşin merkezine gönderilir, bu durum yüksek verimli valf ile kumanda edilir.
Bu yüksek kinetik enerji sayesinde su, ateşin içindeki enerjiyi emer ve yangını çok kısa süre içinde söndürür.
Şok atışı 1 litre suyun normal soğutma yüzeyi 5,8 m ² ' den 60 m² ' ye çıkar, Bu şekilde ısı, 2-3 litrelik şok atışıyla 1000 °C '
den birkaç saniye içerisinde 40 °C ' ye düşer. Şok söndürme yönteminin ana prensibi, suyun en yüksek verimle
kullanılması esasına dayanır. IFEX sistemleriyle püskürtülen 1 litre su, klasik sistemler ile püskürtülen 100 litre suyun
söndürme gücüne eşdeğerdir. Bu sayede söndürme sırasında aşırı su kullanımının rol oynadığı, ikincil yangın hasarları da
ortadan kalkmaktadır.
IFEX TEKERLİ ÜNİTELER

IFEX ŞOK SU TÜFEĞİ VE SIRT ÜNiTESİ

IFEX KIZAKLI HORTUM MAKARA

IFEX ARAÇ ÜSTÜ MONTAJ KİTİ

IFEX KIZAKLI HORTUM MAKARA

IFEX TRAKTÖR ÜNİTESİ

IFEX TÜNEL KORUMASI İÇİN AKILLI ÇÖZÜMLER

IFEX MOTOSIKLET SİSTEMLERİ

IFEX HELİKOPTER ve DRON SİSTEMLERİ

Türkiye satış temsilciliğini yaptığımız IFEX marka ürünlerimiz az su ile kısa sürede yangın
söndürme amacıyla geliştirmiş, Olup çeşitli modeller ile çeşitli alanlarda yangınla
mücadelede etkin kullanım sağlayan cihazlardan oluşmaktadır.
Lütfen Ürün talepleriniz, Canlı cihaz sunumu, Belge doküman ve
diğer talepleriniz için bizi arayınız. Taleplerinize yerinde keşif, çözüm
önerileri veya projelendirme yapmaktayız.
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