
خاموش کننده ی آتش
محافظ آن چه برای شما عزیز است



○ کاربری ساده و بدون نیاز به آموزش.
.C و B و A کارآمد برای تمام کالس های حریق ○

○ حریق چوب، مایعات، و تجهیزات الکتریکی.
○ وزن کم و قابل حمل (٤٢٠ گرم).

○ ابعاد کم و قابل نصب در تمامی فضاها.
○ سطح پخش اسپری وسیع (٥ مترمربع).

○ زمان تخلیه ی طوالنی: ٣٢ ثانیه.
○ پنج سال ماندگاری بدون نیاز به شارژ سالیانه.

○ بدون نیاز به نگهداری.

○ دوستدار محیط زیست.
○ بدون آلودگی و بر جا گذاشتن خاکستر.
○ عدم نیاز به تکان دادن قبل از استفاده.

○ فناوری دوجداره.
○ تا ٣٥٠٠٠ ولت عایق الکتریکی.

پرفروش ترین محصول ایمنی در ایاالت متحده



زمان تخلیه: ٣٢ ثانیه
سطح پخش: ٥ مترمربع

وزن: ٤٢٠ گرم

خاموش کننده ى
معمولى

5-15 cm
35±5 cm

18±5 cm
4-6 cm

90-120 cm

خاموش کننده هاى کوچک
خاموش کننده هاى بزرگ

با استفاده از فناورى دوجداره در  
و  منعطف  محفظه یى  در  خاموش کننده  ماده ى 
امر  این  داشته مى شود.  نگه  فشرده  گاِز  از  مجزا 
ماده ى  با  گاِز فشرده همراه  تا  سبب خواهد شد 
به  نیاز  صورت  در  و  نشده  خارج  خاموش کننده 
پاشش توان  و  فشار  از  مجدد،  استفاده ى 

خاموش کننده کاسته نشود.

حوزه ى  در  برند  اعتمادترین  مورد  و  شناخته شده ترین    
تجهیزات ایمنى در ایاالت متحده است؛ اعتمادى که بر پایه ى اعتقاد این 
شرکت به شعار «محافظ آن چه براى شما عزیز است» شکل گرفته است. 
ماموریت ما حفظ و صیانت از زندگى در خانه ها، محل کار و هر آن چیزى 

است که براى مشتریان ما مهم است.
به  هم اکنون  ایمنى  حوزه ى  در  ساله   55 پیشینه یى  با    

عنوان برترین شرکت فعال در این حوزه شناخته مى شود.
در حال حاضر 84 درصد بازار محصوالت اعالم و اطفاى     

حریق خانگى را در ایاالت متحده در اختیار دارد.
ایران،  محدوده ى  در  شرکت  این  رسمى  نماینده ى    

خاورمیانه و کشورهاى حوزه ى دریاى خزر است. 

دارای گواهی نامه های
UL711A ،UL711

KOFEIS 0108، BS 6165:2002
از موسسه ی ETL ایاالت متحده.
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