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VİZYONUMUZ

İnsanoğlu yerleşik yaşama geçtiğinden beri, kentleşmenin ve onun
beraberinde getirdiği sorunları çok uzun zamandır yaşıyor ve tedbirler
üretmeye çalışıyor.
Bunlardan bir tanesi belkide en önemlisi; yaşamımızı tehdit eden
yangın tehlikesidir. Lakin bununla beraber teknolojinin gelişimi ile
tedbir alabileceğimiz ve yangın başlamadan veya başladıktan sonra en
kısa sürede müdahale edebileceğimiz araç ve gereçlerimiz de ileri
seviyede işe yara hale gelerek, insan yaşamını korunaklı hale
getirmiştir.
Şirketimizin genel prensibi; yangına karşı alınabilecek tedbirleri, sizin
yerine eksiklerinizi ve ihtiyaçlarınızı belirleyip yerine getirerek
yangından korunmanızı sağlamaktır.

PROFİLİMİZ
Şirketimiz Yangın Emniyet Sistemleri alanında hizmet vermek
amacıyla faaliyetlerine başlamış; Bu alanda yangın söndürme cihazları
dolum, bakım, satış ve satış sonrası dolum hizmetlerini vermeyi
amaçlamaktadır.
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DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Günümüz modern yemek pişirme alanları, endüstriyel yapılar ve büyük
otellerdeki yangın güvenliğinin sağlanması için geliştirilen bu sistem düşük
başlangıç maliyeti sunan en etkili çözümdür. Bugün her türlü yemek pişirme
ekipmanı, aşırı yanıcı yağlar ve yüksek verimli ısı kaynakları ile birleştiğinden,
bu alanları her zaman yüksek yanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.
Havalandırma sistemleri, bacalarda ve ﬁltrelerde biriken yağlar ve elektrik ve
gaz hatları ise büyük yangın tehlikesini arttırmaktadır. Doğru zamanda
hasarları önlemek için, alarmlar ve diğer sistemler harekete geçmelidir. SF
YANGIN Davlumbaz Söndürme Sistemleri, tehlike alanlarını korur ve tüm
gerekli yardımcı fonksiyonları hayata geçirir.
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YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ
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Güvenilir yangın algılama ve ihbar sistemleri, insan hayatını ve
yatırımlarımızı tamamıyla kontrol altına alır.
Avrupa normlarına uygun ürünler ile uluslararası ve yerel standartlar
doğrultusunda tasarımlarımızı gerçekleştirmekteyiz.
Genel yangın algılama ve ihbar sistemlerinin yanısıra , hava örnekleme
sistemleri, lineer sıcaklık algılama, gaz algılama, beam (ışın tipi) ve
alev dedektörleri ile amaca ve soruna yönelik çözümler üretmekteyiz,,
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GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Değerli cihaz, ekipman ve bilgilerin depolandığı özel
hacimlerde, suyun ıslatma ve iletkenlik gibi dezavantajları
sebebi ile gazlı yangın söndürme sistemleri kullanılmaktadır.
Günümüzde en yaygın olarak kullanılan gazlı söndürme
sistemleri; temiz gazlar (NOVEC, FM-200, ARGON) ve CO²
gazlı söndürme sistemleridir.
Temiz Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri:
Renksiz, kokusuz ve iletken değildirler. İnsan bulunan
hacimlerde kullanılabilir. Ozon tabakasına zarar vermezler.
Kimyasal (NOVEC, FM-200) ve boğma (ARGON) etkisiyle
söndürme yaparlar. Boşaltım sonrası tortu bırazmazlar.
CO² Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri:
Renksizdir, kokusuzdur ve iletken değildir. Ozona zarar
vermez. Boğma etkisi ile söndürme yapar. Tekrar dolum
maliyeti düşüktür. Yaygın olarak bululabilir.
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Gazlı Yangın Söndürme
Sistemlerinin Genel
Kullanım Alanları:
Bilgi İşlem Odaları ve
Merkezleri, Arşivler, Ana
Kumanda ve Kontrol
Merkezleri, Otomasyon
Merkezleri, Elektronik
Malzeme Depoları, Sanat
Galerileri ve Müzeler,
Kütüphaneler, Laboratuvar ve
AR-GE Merkezleri, Elektrik
Odaları, Telefon Santralleri,
UPS ve Akü Odaları, Tıbbi
Malzeme Depoları.

PORTATİF YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER
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İthal manometreli, ithal valﬂi, plastik askılıklı TS 862 EN3 VE ISO 9001
belgeli, sıvama gövdeli, farklı çalışma ve test basınçlarında üstün
özellikli portatif elle taşınabilir yangın söndürücüler.
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PORTATİF YANGIN SÖNDÜRÜCÜ ÇEŞİTLERİ

Portatif, tekerlekli, sabit, farklı kilogramlarda, ABC ve farklı gaz
çeşitlerinde, elle taşınabilir portatif yangın söndürücülerin; dolum,
bakım ve yenilenmesinde hizmet vermekteyiz.
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YANGIN DOLAPLARI

TS EN 671-1 ve TS EN 671-2 Belgeli her tip ve boyda yangın dolapları,
müşteri taleplerine göre her tür özel yangın dolapları imalatı
yapılmaktadır. Yangın dolaplarının tesisat ve montajı, deneyimli
kadromuz tarafından itina ile uygulanmaktadır.
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YANGIN DOLAPLARI

20 - 25 - 30 m. 1" hortumlu. Su bağlantısı 1" küresel vanalı veya 2x1
adaptörlü. Tek kapı veya iki kapılı (tüplü model) sıva altı veya sıva üstü
yangın dolapları. 30 - 40 - 60 m. hortumlu sabit ve arabalı üniteler,
ihtiyaca göre üretilmektedir.
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İLKYARDIM VE TRAFİK SETİ

Her çeşit ve ebatta araçlarınıza uygun, gerekli ilkyardım ve tarﬁk
setlerimiz mevcuttur.
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ACİL ÇIKIŞ ÜNİTELERİ

Aydınlatma sisteminin devre dışı kalması halinde sabotaj, yangın ve şebeke kesintisi gibi.
Acil aydınlatma üniteleri kendinden beslemeli batarya grubu ile
panik oluşmasını önleyici bir ışık seviyesi oluşturur. Yönlendirme işaretleri ile
en yakın çıkış noktalarının yeri belirlenir ve hızlı, kazasız tahliye sağlanır.
Acil Yönlendirme Üniteleri Modelleri;
 Tek yüzlü (duvara) ve çift yüzlü (tavan monte) model
 Acilde yanan (elektrik yokken yanan) model
 Sürekli yanan (elektrik varken/yokken yanan) model
 Normalde yanan (elektrik varken yanan) model
 Elektrik kesintisinde 1.8 saat yanan modeller
 İthal EN normuna uygun üniteler
 Gömme sıva üst tip modeller
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Yangına
Dur Demek İç n

SF Yangın Yanınızda !...

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ BAKIM DOLUM SATIŞ EĞİTİM
KEŞİF VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET
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