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ÜRÜN

ISPFIRE, SAPFIR MPH YANGIN 
SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

ISPFIRE tarafından geliştirilen SAP-
FIR MPH yangın söndürme sistem-
leri 2018 yılından itibaren Türkiye’de 

satılmaya başlanmıştır. ISPFIRE- SAP-
FIR MPH yangın söndürme sistemle-
rinin,  mevcut yangına müdahale sis-
temlerine göre kendini ayırıcı özelliklere 
sahiptir.   

ISPFIRE, SAPFIR MPH modül-
leri kendi algılayıcı sistemine takılan 
basınçsız kaplardır. Hafiftir, montajı ve 
nakliyesi kolaydır, boru çalışması gerek-
mez, uzun yıllar servis kontrolü dışında 
işletme maliyeti yoktur. Düzenli olarak 
kontrol edilme zorunluluğu vardır. 

Sıcak oksijeni hızlı olarak absorbe 
ederek hareket eder. Sistemin hava 
ile teması yoktur. Bu nedenle yüksek 
ısıya maruz kalmadığı müddetçe (120 
derecenin üstünde) uzun ömürlüdür. 
Çalışma aralığı -60 ila +90 derecedir. 
Bu nedenle uzun yıllar bakım onarım 
gerektirmeden, çalışır vaziyette bekle-
mede kalmaktadır.

SAPFIR modülleri, yangın algıla-
masından sonra otomatik veya manuel 
olarak etkinleştirilebilir. Yangın duru-
munda devreye girdiğinde soğuk gaz 
jeneratörü harekete geçer. İçinde bulu-
nan maddeyi soğuk gaza dönüştürür ve 
modül içinde pozitif basınç oluşturan 
bir kimyasal reaksiyon başlatır. SAPFIR 
yangın söndürme sistemleri iki yolla 

yangına müdahale eder.
1. Kimyasal olarak alevi yayan zincir 

taşıyıcılarla ve alevi oluşturanlar 
arasında perdeleme yaparak. 
Isınmış oksijen moleküllerine 
tutunmak sureti ile.

2. Fiziki olarak (dört aşamalı süreç)
a. Toz parçacıklarının ısı emilimi, 

parçacık buharlaşması ve 
endotermik işlemler yolu ile 
ısıyı uzaklaştırarak.

b. Ateş alanının toz bulutuyla 
gelen ayrıştırma üniteleriyle 
seyreltilmesi yoluyla.

c. Yangın alevi ile yangını 
oluşturan madde arasında 
bariyerler oluşturarak.

d. Son aşama yangın oluşturan 
maddenin üzerinin 
kaplanmasıyla yangına 
battaniye örtüsünün 
oluşturulmasıdır.

ISPFIRE SAPFIR Sisteminin 
Avantajları ve Farklılıkları
1.  Yangının tespitinden sonra 4-6 

saniye sonra müdahale etmiş olur.
2.  Bir saniye içinde tozu yangın alanına 

boşaltır.
3. Ani olarak söndürür.
4. Sabit modüllerle 80 m²’ye kadar 

yüzey ve 250 m³'e kadar hacimleri 
koruyabilir.

5. Mobil ünitelerle 900 m²'ye kadar 
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yüzey ve 6000 m³'e kadar hacim-
lerde söndürme yapılabilir.

6. 26 m yüksekliğe  kadar monte edi-
lebilir. Modellerin Kullanma talimat-
larındaki şartlara uygun olarak. 

7. Sistemin çalışması için dışarıdan 
elektrik enerjisine ihtiyacı yoktur. 
Isı algılandığında kendi enerjisini 
üretir.

Güvenlik ve Ekolojik farklılıkları
• Zehirli içeriği yoktur.
• Ozon tabakasına zarar vermez.
• Basınç silindiri ve tertibatı yoktur.
• İnsan sağlığına zarar vermez. 

Çok Yönlülük
• A,B,C sınıfı ve E yangınlarında 

kullanılmaktadır. (enerji altındaki 
elektrik ekipmanları dahil.)

• Her türlü endüstriyel alanlarda ve 
konutlarda kullanılabilir.

• SAPFIR modülleri -60° C ile +90° 
C ortam sıcaklıklarında çalışabilir.

• 45° C den > 180° C dereceye 
kadar değişik ısı algılaması yapan 
algılayıcı sistemi vardır

• Yüksek söndürme verimliliği
• Düşük miktarda toz kullanma
• Basit ve hızlı montaj
• Sökülüp başka yere taşınabilirlik 

(yetkili teknik kişilerce)
• Başka sistemlere de entegre 

edilebilir.

Bakım ve Tasarrufluluk
• Uzun ömürlüdür, ilk iki yıl imalat 

garantisi vardır.
• Modellere göre 5 ila 12 yıl servis ve 

kontrolleri yapılması kaydı ile kulla-
nım ömrü vardır.

• Minimum işletme masrafı
• Periyodik kontrol dışında özel bir 

bakım gerekmez.
• Temizlik için sistemin yangına 

müdahalesinden sonra duruma 
göre kolaylıkla  kuru fırça veya 
vakumlu aletlerle temizlenir. Hatta 

ıslak bezle silinebilir, sudan zarar 
görmeyecek yerler de su ile yıka-
nabilir.

• Ürünler imalat hatalarına karşı 
sigortalıdır (işlemlerin yetkilendiril-
miş kişilerce yapılması ve kayıtların 
satıcı firmaya teslimi halinde).

•  Sistem otonomdur. Yangına müda-
hale için dışarıdan enerjiye ihtiyaç 
duymaz. Hem alansal hem de hacim-
sel söndürme yapabilen bir sistem-
dir. Yangın algılama ve haberleşme 
sistemleriyle entegre edilebilir. 

ISPFIRE SAPFIR sistemleri 46 
ülkede uygulanmaktadır. Türkiye ve 
dünyada giderek artan oranda ISPFIRE 
SAPFIR sistem projesi yapılıyor. 

Geniş kullanım deneyimi ile her tür 
yangına müdahale edilebilmektedir. 
İyi proje hesaplamaları ile yüzde yüz 
başarılı yangın söndürme yapılmakta-
dır. Firmanın en iyi proje mühendisleri 
Türk mühendislerden oluşmaktadır ve 
Türkiye’de ikamet etmektedir. ISPFIRE 
SAPFIR ürünlerine www.ispfire.com 
adresinden ulaşılabilir.  n
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