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ISPFIRE SAPFIR MPH İLE YANGINA MÜDAHALEDE 
YÜZDE YÜZ BAŞARI

ISPFIRE SAPFIR MPH modellerinin 
sağladığı kolaylıklar ve avantajlar 
doğru kullanıldığında yangına müda-

halede  %100 başarı elde edilir. 
MPH modellerinin içinde yer alan toz 

normal yangın söndürücülerde olduğu 
gibi basınç altında beklemez.  Patentli 
nano teknolojik yapısı topaklanmayı 
önler. Diğer tozlardan 6 kat daha azı 
ile söndürme yapar. 15 yıllık kullanım 
ömrü vardır. Yapılan laboratuvar test-
lerinde 17 yıla kadar aktivitesini sürdü-
rebildiği gözlenmiştir. Noktasal atışları 
ile yangının ana merkezine yönelmekle 
birlikte, ortamdaki yanma unsurlarını 
yakalayarak yangını kısa sürede bitirir. 
2 m² alandan 1000 m² alana kadar etki 
edebilecek ürün gamına sahiptir.

Hem hacimsel hem de alansal olarak 
etki eder. Kalan toz rüzgâr yoksa yan-
gın mahalline çökerek battaniye etkisi 
yapar, alevin tekrar harlamasını önler. 
Tozu kolaylıkla temizlenebilir,  yapış-
maz,  insanlara zarar vermez. Modüller 
tek kullanımlıktır. Tekrar dolum yapıla-
maz.  Geniş proje ve test deneyimi olan 
ISPFIRE SAPFIR MPH modülleri geniş 
bir kullanım alanına sahiptir. 

1. Orman Yangınları
a- Hafif olduğundan hızlı arazi araçla-

rına monte edilerek en kısa sürede 
yangın yerine ulaşılabilir ve yangın 
istasyonlarında personelin müda-
halesi için muhafaza edilebilir.

b- Hızlı harlayan kuru bodur ağaçlar 
üzerine 25-40 metreye kadar uzak-
tan müdahale etme imkanı sağlar. 
Not: Rüzgar ve hava durumuna göre 
mesafe değişebilir.

c-  1350 m2ye kadar alansal 6000 m3’e 
kadar hacimsel söndürme yapabilir.

d-  Ağaç yangınlarında alev söndürülse 
bile soğutma gerektiğinden yangın 
kontrole alındıktan sonra soğutma 

çalışmalarında zaman kazandırır.
e- Orman yangınlarda ISPFIRE SAPFIR 

MPH teknolojisini eğitim almış per-
sonel kullanabilir.

2. Araç Yangınlarında 
a- Her türlü kara, deniz ve hava araçla-

rında kullanılabilir  (projelendirme ile).
b- Araç sisteminden bağımsız çalışır. 

İstenirse araç sistemine enterge edi-
lebilir. 

c- Sistemin çalışıp çalışmadığı elektro-
nik olarak kontrol edilebilir.

d- Dış hava şartlarından etkilenmesi-
nin önlemesi için hem etkin madde 
hem de fiziki yapı ile güçlendirilmiş 
modüller vardır (-60 °C + 120 °C 
çalışma aralığı).

e-  Tehlikeli araçlar ve dolum tesislerine 
sistem kurulabilir.

f-  Tank, zırhlı araç, toplumsal müda-
hale araçlarının dış yangınlarında.

g- Demir yolu lokomotif ve vagonlarında.
h- Kömür taşıyan konvektörleri bile 

korumakta rakipsizdir.

3. Fabrika-Makina Yangınları
a- Değerli üretim araçlarına özel 

koruma yapılabilir.
b- Fabrikaların yangına hassas kimya-

sallarının olduğu bölgeler.
c- Yanıcı ve tehlikeli maddelerin depo-

lanmasında, imalatında.
d- Benzinlik ve yakıt tankları gibi yan-

gına hassas yerlerde koruma yapar.
e- Pamuk, gübre, kağıt ve plastik gibi 

depolama alanlarında.

f-  Çöp işleme ve ayrıştırma sahala-
rında.

 g-Kablo hatları ve tünellerinin koru-
masında en iyi performas alınan 
üründür. 

h-  Boya atölyeleri.

4- Sulu ve Köpüklü Sistemlerle Zarar 
Görebilecek Alanlar
a- Müzeler  
b- Aşivler
c- Mühümmat depoları
d-  Yağ, pamuk, gübre depoları
e-  Uçak bakım hangarları
f- 1kV ve üzeri tüm trafo merkezleri, 

şalt sahaları. 

ISPFIRE SAPFIR MPH modülleri 
kendine has özel algılama sistemleri ile 
manuel veya otonom çalışır ya da her 
ikisi birlikte projelendirilerek yangına 
müdahale edilebilir. 

ISPFIRE SAPFIR MPH mevcut ya 
da tesis edilecek haberleşme sistemine 
bağlanabilir. ISPFIRE SAPFIR MPH 
manuel ürünler hariç, proje bazlı mon-
tajlanmaktadır. 

ISPFIRE SAPFIR MPH modülleri 
sadece yetkilendirilmiş personel tara-
fından montaj ve demontaj edilebilir. 

ISPFIRE SAPFIR MPH yetkili servis-
lerce, konum pozisyonu, önüne gele-
bilecek engeller, sabotaj ve diğer dış 
etkenler sebebiyle kontrol edilmelidir. 
ISPFIRE SAPFIR MPH algılama ve müda-
hale etme süresi 3-8 saniye, söndürme 
süresi 1-3 saniyedir.  n


