
Miljöanpassad och effektiva 
släcksystem i rostfritt stål
Tack vare att Fire Pro inte är trycksatt, sin behändiga
storlek och låga vikt är FirePro en av marknadens mest
effektiva släcksystem för marint bruk. Upp till 9 gånger
så effektiv som Halon, per viktenhet och upp till 60
gånger så effektiv som CO2. FirePro® har en
miljöanpassad teknik som är resultatet av
många års forskning och utveckling. 
FirePro släcker bränder och är
godkänd i brandklass A, B, C, F
och E.

AEROSOLSLÄCKSYSTEM
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• Maskin och motor-rum,
• Pump-rum
• El- och teknik-rum
• Batteri-rum
• Transformator-rum
• El-skåp
• Turbin- och generator-rum
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FirePro fasta släcksystem
FirePro aerosol är en släckgas som mycket effektivt
släcker branden genom att stabilisera de fria
radikalerna syre, väte och hydroxid. FirePro ger
ingen skada på elektronik eller annan utrustning.
FirePro tar inte bort syret i lokalen. FirePros aerosol
är 3-10 gånger effektivare per viktenhet än vad
Halon var på sin tid. Produkterna har även värdefulla
fördelar som att det är kostnadseffektivt och bättre
för miljön. 
En annan sak som är mycket unikt med FirePros pro-
dukter är att även om el och batteribackup slagits ut,
så kommer släckgeneratorn ändå att lösas ut au-
tomatiskt vid 300 grader.  
FirePro är godkänd i brandklass A, B, C, F och E.
FirePro-aerosolen består av en kaliumnitratbland-
ning, med en partikelstorlek på ~1mikron som
varken är korrosiv eller elektrisk ledande. Den venti-
leras lätt ut efter släckning.

• Enkel och smidig installation
• Låg vikt och kräver liten yta
• Lång livslängd
• Hög släckeffektivitet
• Miljöanpassad
• Flertalet marina certifikat
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“
FirePro® är ett av 
marknadens mest 

effektiva släckmedel. 


