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ISP FIRE Otonom Sistem Özelliği ile Dünyada Bir İlk

ETNA Dünya Su Günü’nde Anaokulu Öğrencileri ile Bir Araya Geldi
uzman satış ve satış sonrası hizmetler 
kadrosu ve yaygın bayi ağı ile Türki-
ye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde 
tercih ediliyor ve güvenle kullanılıyor. n

Sürdürülebilir gelecek için yük-
sek teknolojiye sahip, uluslara-
rası standartlara uygun ürünler 

üretmek, insan kaynağına, paydaşlarına 
ve ülkesine değer katmayı misyon edi-
nen ETNA, 22 Mart Dünya Su Günü’nde 
bireylerin su kaynaklarını ve dünyamızı 
korumaya ilişkin duyarlılığının küçük 
yaşlarda oluştuğunun bilinci ile San-
caktepe Öğretmen Sezai Acartürk 
Anaokulu ve Ümraniye Nene Hatun 
Anaokulu öğrencilerine Suda Hayat 
Var! isimli kitabı armağan etti.

Hayat veren teknoloji, güven veren 
hizmet sloganı ile yola çıkan ETNA, 
gelişmiş pompa özelliklerini ileri tek-
noloji ile buluşturarak kaliteli, güvenilir, 

çevreye duyarlı ve düşük işletme mali-
yetli ürünlerini sektörün ve son kullanı-
cıların hizmetine sunuyor, sahip olduğu 
46 yıllık üretim ve sektör tecrübesi, 

Nano teknolojik 
toz zerreciklerin 
yangın söndürme 

performansı ile sektörde 
devrim yapan, ISP FIRE 
tarafından piyasaya 
sunulan, SAPFIR markalı 
yangın söndürme sistemi 
dünya da bir ilke imza attı. 
Eski tip yangın söndürme sistemlerinin 
yerini alan, yenilikçi ve pratik sistem, 
otonom özelliği ile dışarıdan hiçbir 
enerji kaynağı ve güce ihtiyaç duyma-
dan devreye giriyor ve yangına anında 
müdahale ediyor.

Sistem üzerindeki modüllerin dev-
reye girebilmesi için yaklaşık 3 volt 
elektrik enerjisine ihtiyaç var. Otonom 
sistem ihtiyaç duyduğu bu elektrik 
enerjisini kendi bünyesinde bulunan 
aktivatör sayesinde ısı ile üretir böy-
lece dışarıdan herhangi bir enerji kay-
nağı, pil, şebeke elektriği, batarya veya 

ups sistemine ihtiyaç duymaz. Yangın 
sonucu oluşan ısı sebebi ile kendi ener-
jisini üretip, devreye girmesi ürünün 
otonom özelliğidir.

Kendi güç kaynağını kullanarak 
devreye giren yeni nesil söndürme sis-
temi, yaklaşık 8 saniye içinde yangına 
mucizevi nano teknolojik toz zerrecikler 
ile müdahale ediyor. Otonom sistem, 
bu ürünü diğer yangın söndürme tek-
nolojilerinden ayıran en büyük özel-
lik. Bu toz zerrecikler ortamda oksijen 
seviyesini düşürmez, böylece o alanda 
bulunan insanlar oksijen yetersizliğin-
den asla zarar görmez.

Yangını söndürürken 
toz zerrecikler zeminlerin 
üzerini kaplar ancak zemine 
yapışmaz böylece temas 
ettiği yere zarar vermeden 
kolayca temizlenebilir. Siste-
min otonom olarak çalışma-
sının istenmediği durumlar 
da ise, piyasadaki tüm yan-

gın algılama panelleri, ısı, duman, alev 
dedektörleri vb. tüm sistemlere entegre 
edilebilir. Slovakya merkezli ISP FIRE 
firması tarafından piyasaya sürülen 
SAPFIR markalı nano teknolojik modü-
ler yangın söndürme sistemi A,B,C ve E 
tipi yangınlarda, özellikle açık alanlar-
daki söndürme performansı ile devrim 
yaptı. 650 gramdan 24 kilograma kadar 
çeşitli skalada modüllere sahip olan sis-
tem hem gazlı tip söndürücüler gibi 
hacimsel, hem de kuru kimyevi ya da 
sulu sistemler gibi alansal söndürme 
etkisine sahip. n



HIZLI
Yangının tespitinden Yangının tespitinden 

sonra 6-8 saniye sonra sonra 6-8 saniye sonra 
müdahale etmiş olur.müdahale etmiş olur.

Uzun  ömürlüdür.  İlk iki yıl Uzun  ömürlüdür.  İlk iki yıl 
imalat garantisine haizdir. imalat garantisine haizdir. 
Minimum işletme masrafı.Minimum işletme masrafı.

GÜVENLİ
Zehirli içeriği yoktur.Zehirli içeriği yoktur.

 İnsan sağlığına zarar vermez. İnsan sağlığına zarar vermez.

ÇOK YÖNLÜLÜK
A, B, C ve E sınıfı yangınlarında A, B, C ve E sınıfı yangınlarında 

elektrik enerji ekipmanları elektrik enerji ekipmanları 
ve kablolama sistemleri de ve kablolama sistemleri de 
dahil olmak üzere güvenle dahil olmak üzere güvenle 

kullanılabilir.kullanılabilir.


