




YANGIN ÖNLEMENİN YEN İL İKÇ İ TEKNOLOJ İS İ

FIPRON Teknolojis� ile üret�len çeş�tl� şekil ve ebattaki ürünler,
"bekleme modu"nda yıllarca kalabilir ve alev�, otomatik olarak,
büyümes�ne �z�n vermeden, meydana geldiği anda söndürür.

yangın oluşumu önlen�r.

Günümüzde yangın önleme yeteneğ�ne sah�p çeş�tl� kompoz�t materyaller
FIPRON teknoloj�s� �le üret�lmekted�r. Bu tür materyaller, �ç�nde yangın söndürme 
özell�ğ�ne sah�p etken madde olan, m�krokapsüller� �çer�r. Akt�vasyon sıcaklığına 
ulaşıldığında m�krokapsül kabuğu patlar ve �ç�ndek� sıvı yangın söndürücü maddey�, 
gaz olarak boşaltır. Ortamdak� O2 konsantrasyonu düşer, söndürücü gaz 
konsantrasyonu yüksel�r. Soğutma etk�s�yle ısı absorbe ed�l�r ve



M�krokapsülasyon pek çok endüstr�de yaygın olarak kullanılan b�r tekn�kt�r. FIPRON 
teknoloj�s� �se, yangın söndürme alanında uygulanan m�krokapsülleme tekn�ğ�n�n 
dünyadak� �lk örneğ�d�r. FIPRON markalı ürünler�n tümünün �çer�s�nde yangın söndürme 
maddes�n� depolayan ve akt�vasyon sıcaklığına ulaştıklarında yangını önlemey� garant� 
eden on b�nlerce m�krokapsül bulunmaktadır. M�krokapsüller�n pol�mer�k kabuğu, 
yangın önley�c� b�leş�ğ� uygun şartlarda 5 yıl çalışmaya hazır durumda tutar ve akt�vasyon 
sıcaklığına ulaşmasını önler. Yangının başlangıç aşamasında m�krokapsüllerdek� 
söndürücü sıvı, gaz olarak ortama salınır ve her b�r m�krokapsül tek başına “m�kro yangın 
söndürücü” hal�ne gel�r.

MİKROKAPSÜLLER

KOMPOZİT MATERYALLER
FIPRON teknoloj�s� etk�l� ve çok amaçlı yangın söndürücü b�leş�k ve materyaller�n 
oluşturulmasını sağlar. Yangın söndürme amaçlı boyalar, tozlar, köpükler, yapışkan ve 
elast�k plakalar ve bantlar, katı ve çok tabakalı kompoz�tler,  FIPRON teknoloj�s� 
kullanılarak dünya çapında b�rçok sektörde uygulanmaktadır. FIPRON teknoloj�s� �le 
üret�len herhang� b�r ürün veya kompoz�t materyal, yangın önleme yöntem�nde benzers�z 
olan teknoloj�k b�r gel�şmey� tems�l eder.



CORD

PAINT

STICKER
FIPRON teknoloj�s�n�n uygulanması �le tasarlanmış, 
kend�l�ğ�nden çalışan, otomat�k bölgesel yangın önley�c� 
ürünlerd�r. Elektr�k soketler�n�n, dağıtım kutularının,
güç dağıtım panolarının alevlenmes�ne karşı
koruma olarak �cat ed�lm�şt�r.

FIPRON teknoloj�s� �le gel�şt�r�lm�ş; yen�l�kç�, bağımsız, 
kend�l�ğ�nden çalışan yangın önley�c� üründür. Akt�vasyon 
sıcaklığına ulaştığında etken söndürme maddes� devreye 
g�rer ve bel�rl� hac�mdek� elektr�kl� ek�pmanlar �ç�n yangından 
koruma sağlar.

FIPRON teknoloj�s� �le tasarlanmış, yen�l�kç�, çok amaçlı b�r 
yangın önleme ürünüdür. Uygulama kolaylığı ve çeş�tl� küçük 
hac�mlere uygulanab�lmes�yle avantaj sağlar.





FIPRON Ürünler�;
Başlangıç evres�ndek� elektr�k kaynaklı yangınları önlemek �ç�n 
tasarlanmış, kr�ter ve standartlara uygun ürünlerd�r.
Akt�vasyonu �ç�n uyarı s�nyal�, besleme ve depolama �ht�yacı duymaz.
Otonom çalışır, elektr�kl� b�r uyarı s�stem� gerekt�rmez.
Bas�t ve güven�l�r b�r çalışma �le standart yangın alarm s�stemler� ve 
otomat�k yangın söndürme s�stemler�yle uyum �ç�nde kullanılab�l�r. 
Korunan alanın dışındak� ortamda tehl�kel� madde konsantrasyonu oluşturmaz.
Yangına karşı can ve mal güvenl�ğ� sağlar.
Ek�pmana ve personele zarar vermez. 



STICKER

Elektr�k kaynaklı yangın r�sk� taşıyan; 0,2-60 l�tre kapalı alanı korur.

Yapışkanlı alt tabaka tarafından taşınan, esnek, kompoz�t b�r yangın önleme plakasıdır. 

Korunmak �stenen hacm�n �ç tavanına yatay olarak yapıştırılarak kullanılır. 

FIPRON STICKER, akt�vasyon sıcaklığına ulaştığında etken söndürme maddes�n� 
serbest bırakır ve yangını başlangıç aşamasında önler.Bu madde yapısı �t�bar�yle 
ozon dostu olduğundan sanay� tes�sler�, konutlar ve çeş�tl� alanlarda kullanılab�l�r.

P 0.2 Litreye Kadar

30x30 mm
0.2 - 15 l
45x85 mm15 15 - 25 l25 65x110 mm

25 - 45 l45 90x130 mm
45 - 60 l60 90x190 mm

STICKER Serisi  ve Etk� Alanları (l�tre)Ölçüler�

P, 15, 25, 45, 60 Modellerinden Oluşur. (Koruma altına aldığı hacim itibarıyle)



STICKER

Kullanım Alanları
Alçak ger�l�m s�stemler�nde, 50 V - 1000 V. 60 l�treye kadar hac�ml� alanlarda.

B�naların elektr�k tes�satları
Elektr�k pano ve kablo kanalları,dağıtım kutuları, güç kaynakları vb.
 
Elektr�kl� c�hazlar - ev aletler� vb. 
Ses ve v�deo c�hazları, radyo ve telev�zyonlar.
K�ş�sel elektron�k b�lg�sayarlar (PC'ler), sunucu ek�pmanları.
K�ş�sel b�lg�sayarlara bağlı düşük ger�l�m ek�pmanları.
Güç sağlayan ün�teler, şarj c�hazları, voltaj dengeley�c�ler.
Aydınlatma ek�pmanı ve ışık kaynakları.

Elektr�k dağıtım c�hazları. 
Korumalı alçak ger�l�m c�hazları. (Kab�n, Panel, Kutu t�p�)
Elektr�k panoları ve kontrol panoları.

Dem�ryolları üzer�ndek� kontrol panoları.
Dem�ryolu taşımacılığı bölmeler�n�n otomat�k çalışma yerler�.
Teknoloj�k süreçler�n etk�n kontrolünün �stend�ğ� otomat�k s�stemler. 

Elektr�kl� endüstr�yel ek�pmanlar 

Tele mekan�k c�hazlar.

Mak�ne ve teçh�zatın elektr�ksel parçaları.
İşleme teçh�zatı, mak�neler, küçük operasyon mekan�zasyonu. 
     

FIPRON St�cker    TSE K - 526  Kriteri'ne uygun olarak üretilmektedir.



15
45x85 mm

25
65x110 mm

45
90x130 mm

60
90x190 mm

P
30x30 mm

10 Adet

Muhafaza sıcaklık aralığı: -50, + 80°C

Elektr�k pr�zler�nde; kısa devre, aşırı ısınma veya kıvılcım 
net�ces�nde oluşacak yangınları önlemek �ç�n kullanılır.

Garant� süres�: 5 yıl

Üzer�nde bulunan yapıştırıcı bandın çıkartılarak pr�z kasasının 
�ç�nden üst kısma yapıştırılmasıyla kullanılır. IP20 koruma 
sınıfı �ç�n öner�lerek, elektr�k kaynaklı yangınları önler. Bakım 
gerekt�rmezler. Elektr�k pr�zler� ve anahtarları, bağlantı 
kutuları, aydınlatma armatürler�n�n kapalı parçaları, röle 
kutuları, elektr�kl� motor bağlantı kutuları vb. g�b� küçük 
boyutlu elektr�kl� c�hazların alevlenmes�n� önlemek �ç�n 
kullanılır.

Akt�vasyon sıcaklığı: 120°C 

Güç dağıtım panolarında; 60 l�tre kadar hac�mlerde elektr�k 
kaynaklı yangınların önlenmes�nde etk�l�d�rler. IP20 koruma 
sınıfı �ç�n öner�l�rler. FIPRON STICKER �ndeks�n�n rakam 
kısımları l�tre c�ns�nden korunan hacm� �fade eder.

Garant� süres�: 5 yıl

Akt�vasyon sıcaklığı: 120°C 
Muhafaza sıcaklık aralığı: -50, + 80°C

STICKER

FIPRON St�cker    TSE K - 526  Kriteri'ne uygun olarak üretilmektedir.

Ürün Kodu
S-P-10-3030

Ürün Kodu
S-15-01-4585

Ürün Kodu
S-25-01-65110

Ürün Kodu
S-45-01-90130

Ürün Kodu
S-60-01-90190



CORD

FIPRON Cord    TSE K - 527  Kriteri'ne uygun olarak üretilmektedir.

FIPRON CORD ısıtma b�leş�ğ� �le m�krokapsül karışımı olan 
kompoz�t b�r malzemed�r. Korunmak �stenen alanın hacm� 
hesaplanarak gereken m�ktardak� Cord, potans�yel 
alevlenme kaynağı olarak görülen noktaların üzer�ne 
yerleşt�r�lerek kullanılır.

CORD 1, CORD 2, CORD 3  Modellerinden Oluşur. (Koruma altına aldığı hacim itibarıyle)



CORD

FIPRON CORD'un 1 metres� kapalı hac�mlerde 50 l�treden 300 l�treye kadar 
alanı koruma altına almakla beraber, korunan alanın �ç d�zaynına göre 
değ�ş�kl�k göstereb�l�r. FIPRON CORD üzer�ndek� herhang� b�r noktada 
alevlenmen�n etk�s�yle akt�vasyon başlar ve etken madde gaz fazında 
salınarak yangını önler.

FIPRON CORD ,ürünü mekan�k sağlamlık ve reaks�yonun katı ürünler�n� 
muhafaza etmek �ç�n yüksek sıcaklığa dayanıklı gaz geç�rgenl�ğ� olan örgü �le 
kaplıdır. Bu örgü, ürünün uzunluğu boyunca etken madde boşaltma hızına 
da etk� ederek öneml� b�r �şlevsel özell�k taşır. 

FIPRON Cord    TSE K - 527  Kriteri'ne uygun olarak üretilmektedir.

50 m ve 100 m'l�k Bob�n �le 5m'l�k Ambalajda.

Akt�vasyon Sıcaklığı: 120ºC - 150ºC
Muhafaza Sıcaklık Aralığı: -50, + 80°C
Garant� Süres�: 5 Yıl

300 litreye kadar
50    litredenCORD 1

Ürün Kodu
Ambalaj 5m: C-01-005-50

Bobin 50m: C-01-050-50
Bobin 100m: C-01-100-50

750
150 CORD 2 litreye kadar

litredenÜrün Kodu
Ambalaj 5m: C-02-005-150

Bobin 50m: C-02-050-150
Bobin 100m: C-02-100-150

2000
300CORD 3 litreye kadar

litredenÜrün Kodu
Ambalaj 5m: C-03-005-300

Bobin 50m: C-03-050-300
Bobin 100m: C-03-100-300



Dem�ryolları üzer�ndek� kontrol panoları.

Elektr�kl� c�hazlar - ev aletler� vb. 

Aydınlatma ek�pmanı ve ışık kaynakları.

 

İşleme teçh�zatı, mak�neler, küçük operasyon mekan�zasyonu.
  

Elektr�k pano ve kablo kanalları, dağıtım kutuları, güç kaynakları vb.

Sunucu ek�pmanları. Güç sağlayan ün�teler.

Dem�ryolu taşımacılığı bölmeler�n�n otomat�k çalışma yerler�.

Elektr�k dağıtım c�hazları. 

B�naların elektr�k tes�satları

Korumalı alçak ger�l�m c�hazları. (Kab�n, Panel, Kutu t�p�)
Elektr�k panoları ve kontrol panoları.

Teknoloj�k süreçler�n etk�n kontrolünün �stend�ğ� otomat�k s�stemler. 

Elektr�kl� endüstr�yel ek�pmanlar 

Tele mekan�k c�hazlar.

Mak�ne ve teçh�zatın elektr�ksel parçaları.

Alçak ger�l�m s�stemler�  50 V - 1000 V. 50-2000 l�tre arası hac�ml� ek�pmanlarda
Kullanım Alanları

CORD



Yangının önlenmes� ürünün �ç�ndek� 
m�krokapsüller tarafından sağlanır. 
Çoğunlukla endüstr�yel uygulamalar �ç�n 
tasarlanmıştır. V�skoz�te, yapışma, çalışma 
sıcaklığı vb. yönden gerekl�l�klere göre 
ayarlanab�l�r olup standard yöntemlerle 
yüzeylere uygulanab�l�r. Böylel�kle herhang� 
b�r yüzeye yangın söndürme yeteneğ� 
kazandırır.

FIPRON teknoloj�s� �le tasarlanmış,
yen�l�kç�, çok amaçlı yangın söndürme ürünü,
yangın önley�c� b�r pol�mer kaplamadır.

PAINT

FIPRON
ISO 9001 ve TSE  Kritere Uygunluk Belgeler�



GEREDE - BOLU - TÜRKİYE'DE
ÜRETİLİYOR




