


 

Era nagłych pożarów na wodzie kończy się na zawsze:
Fire Marine kładzie im kres.

Firet Marine to pierwszy w pełni automatyczny system
przeciwpożarowy, który tłumi pożar w zarodku.

Wybierz Firet i chroń swoją łódź 24/7,
nawet gdy silnik jest wyłączony.

Firet: zagrożenie pożarowe odchodzi w przeszłość.

Nowy, niewielki, automatyczny i przyjazny dla środowiska 
system przeciwpożarowy mogący zarówno uzupełnić 
jak i całkowicie zastąpić używane urządzenia z zakresu 
zabezpieczeń przeciwpożarowych dla łodzi.



Jedyny mały system przeciwpożarowy zapewniający automatyczne
bezpieczeństwo 24/7. Zaprojektowany, aby chronić małe
przestrzenie zamknięte takie jak komory silnika oraz szafy

elektryczne o małych i średniej wielkościach na łodziach żaglowych
i motorowych.  Firet Marine jest prosty w instalacji oraz aktywuje

się samoistnie bez konieczności korzystania z podzespołów
elektronicznych. Wymaga znikomej konserwacji.

Opatentowana przez Firet dysza
gaśnicza wysokoodporna
o konstrukcji mechanicznej działa
również jako czujka pożarowa.
Tworzywo, z którego jest zbudowana
dysza, automatycznie wyzwala
środek gaśniczy po przekroczeniu
określonej temperatury.

Firet posiada certyfikat zgodności EC według
„Sprawozdania z badania typu EC” wydanego przez
RINA Services spa oraz Certyfikat Typu ISO 9094-1:
2003 oraz ISO 9094-2:2002 
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Zagrożenia pożarowe na wodzie stanowią coraz poważniejsze niebezpieczeństwo:
oprócz standardowych zagrożeń, takich jak silniki i paliwo pojawia się coraz więcej 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Codziennie ryzykujesz, że lata inwestowania 
w Twoje zamiłowanie do morza pójdą z dymem.

Wraz z Firet Marine Twoje cenne mienie jest objęte całkowitą ochroną.
Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu gaszenia za pomocą azotu, Firet Marine tłumi pożar w zarodku, 
skutecznie i bez powodowania uszkodzeń w twojej łodzi i obniżania jego wartości.
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Nie nazywaj
go gaśnicą
Jest to najmniejszy 
system przeciwpożarowy 
świata, idealny dla komór 
silnika, pomieszczeni 
gospodarczych, paneli 
elektrycznych oraz szafek 
na łodziach żaglowych  
i motorowych, skuterach 
wodnych i łodziach 
pontonowych.

W małych 
przestrzeniach 
ogień nie ma szans
Aktywuje się 
automatycznie w chwili 
osiągnięcia ustawionej 
temperatury poprzez 
uwolnienie azotu lub 
mieszanki azotu i wody, 
odcinając w ten sposób 
dopływ tlenu do ognia 
i zapobiegając pożarowi 
u źródła.

Jak to działa?
Jest łatwy w instalacji, 
zarówno pionowo, 
jak i poziomo.
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OCHRONA NA MORZU

Kompletna linia solidnych i skutecznych systemów chroniących przed skutkami pożarów komory 
silnika oraz paneli elektrycznych na średnich i małych łodziach żaglowych i motorowych.

Wszystkie modele dostępne są z opcjonalnym wężem giętkim od 0,5 do 3 m długości, dla umiejscowienia jednej lub więcej dysz w pewnej odległości
od butli pod ciśnieniem. Wszystkie modele mogą zostać wyposażone w czujniki ciśnieniowe wypływu, do sygnalizacji i sterowania.
Opcjonalna dla wszystkich modeli jest dysza z temperaturą aktywowania 110�C; w takim przypadku temperatura robocza wynosi maks. 50�C.



Firet chroni Twoją łódź zapobiegając 
pożarowi u źródła.

To pełnowartościowy system 
przeciwpożarowy, kosztuje jednak 
znacznie mniej niż tradycyjne rozwiązania.

Działa tylko, kiedy jest potrzebny, 
nawet jeśli nie ma Cię w pobliżu.

24 godziny na dobę, codziennie.

Zapobieganie

Oszczędności

W pełni automatyczny

Ochrona, 
która nigdy nie śpi



Zawsze gotowy do działania, nawet 
w miejscach trudno dostępnych 
i niebezpiecznych.

Nie wymaga instalacji elektrycznej ani 
czujników: można go łatwo zamontować 
bez potrzeby korzystania z fachowców.

Użycie azotu sprawia, że Firet jest w pełni 
ekologiczny, chroni jednocześnie ludzi, 
mienie i środowisko naturalne.

Lekki i odporny na najmocniejsze uderzenia 
i naprężenia

Od pomysłu, do wykonania – Firet robimy 
w całości we Włoszech.

Niezawodny

Łatwy w instalacji

Przyjazny dla środowiska

Wytrzymały

Wyprodukowano we Włoszech



Idealny system przeciwpożarowy, chroniący 
przed stratami w wyniku pożarów paneli 
elektrycznych i pomieszczeń gospodarczych 
w zastosowaniach domowych i przemysłowych.

Elastyczne, skuteczne systemy opracowane z myślą 
o ochronie przeciwpożarowej w delikatnych przestrzeniach 
kamperów, przyczep kempingowych i mieszkalnych.

CHROŃ SWOJE INSTALACJE
I NIE ŻAŁUJ

Z TOBĄ NA DRODZE DO BEZPIECZEŃSTWA

Pełna gama produktów spełni wymagania szerokiego i szybko rozwijającego się rynku,
gdzie bezpieczeństwo zawsze jest na pierwszym miejscu.

Z TOBĄ NA DRODZE DO BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZE �NSTWO NABIERA 
NOWEGO ZNACZENIA



Bezpieczny dla środowiska i automatyczny system zapobiegania 
pożarom w prasach do odpadów i kubłach na śmieci.

Wytrzymałe i skuteczne systemy chronią przed 
skutkami pożarów komory silnika oraz paneli 
elektrycznych na średnich i małych łodziach 
żaglowych i motorowych.

BEZPIECZEŃSTWO W SŁUŻBIE ŚRODOWISKU

SYSTEM PRZECIWPOŻAROWY, 
KTÓRY PŁYNIE TAM, GDZIE TY
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