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ISP SAPFIR YANGIN MODÜLLERİ BAKIM MALİYETLERİNİ 
ORTADAN KALDIRIYOR

ÜRÜN

Son dönemlerde yaşanan eko-
nomik kriz nedeniyle, büyük ve 
küçük ölçekli işletmeler, zama-

nında ve yasal olarak yapılması gereken 
bakım işlemlerini yapamamış, aksatmış 
veyahut tesislerini kapatarak yangın 
güvenliği anlamında korumasız bırak-
mışlardır. Bilindik ve eski sistemlere 
alışık olan proje ve uygulama firma-
ları bu esaslara göre yatırımcıları ikna 
etmektedir. Uzun ömürlü işletmelerde, 
yıllık bakım maliyet oranları azımsana-
cak seviyede olmamakla birlikte, mal-
zeme ömrünün de uzun zaman içeri-
sinde tükenmesiyle yatırım ve işletme 
maliyetleri artarak devam etmektedir. 

ISP SAPFIR Yangın 
Modülleri, hacim ve 
alan koruması yapa-
rak, işletmeler için 
bazı sorunları orta-
dan kaldırmaktadır. 
ISP SAPFIR Yangın 
Modülleri’nin özel-
likleri şu şekilde;

• 15 yıl kullanım ömrü,
• Bakım gerektirmeyen teknolojik 

farkı,
• Yapısal montaj kolaylığı,

• Elektriğe ihtiyaç duymaz ve ağır 
altyapı gerektirmez,

• Ağır yangın hidrantları gibi 
imalatlar gerektirmez ve suya 
ihtiyaç duymaz,

• Estetik yapısı ile dekoratif 
alanlarda tercih edilebilir,

• Açık alanlarda %100 söndürme 
özelliği,

• Algılama, devreye girme ve 
söndürme hızı 8 saniyedir,

• İnşa sebebiyle girilemeyen şaft 
galeri vs yerlerde kolaylıkla 
uygulanabilir.

• Lokal olarak devreye girebilir ve 
yenisi ile değiştirilmesi sadece 10 
dakikadır.

• Modüler sistem.
ISP SAPFIR Yangın Modülleri tüm 

endüstriyel alanlarda, yüksek riskli yer-
lerde, kilometrelerce uzunlukta korun-
ması gereken hatlarda, açık alanlarda 
ve kapalı alanlarda kullanılmalıdır. Geniş 
bir ürün gamına sahip SAPFIR Modül-
leri’nin koruma kapsamı tüm alanlarda 
kendisini kanıtlamıştır.
• Kimyasal Depolar
• Cephanelikler
• Kablo Galerileri
• Trafo Merkezleri
• Akaryakıt İstasyonları
• Bölgesel İtfaiye Kuruluşları
• Konut Yangınları
• Otomotiv Sektörü
• Lojistik Depolar,
• Alışveriş Merkezleri

Birçok referansı olan SAPFIR Yan-
gın Modülleri Avrupa’nın birçok ülke-
sinde, aynı zamanda Türkiye’de de 
kullanılmaktadır. n
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