Газсигнализиращите системи служат за измерване, сигнализация и контрол на експлозивни и токсични газове.
Системите са изградени от газови сензори, разположени
в контролираната зона и газсигнализираща централа,
разположена извън потенциално експлозивната зона.
При достигане на предварително зададени газови концентрации, системите сигнализират светлинно и звуково,
активират се релейни изходи, чрез които може да се
реализират различни схеми на автоматизация.
Освен стандартното приложение във взривоопасни
обекти газсигнализаторните системи намират широко
приложение за управление на вентилационните системи
на подземни гаражи, като следят за наличие на
пропан-бутан, метан и СО.

Чрез подходящо проектиране и внедряване на газсигнализираща система е
възможно понижаване класа на пожароопасност на взивоопасни помещения до
клас с нормална пожарна опасност.

ФАЙЕР СИСТЕМС предлага проетиране и монтиране на газсигнализаторни системи в тясно
сътрудничество с ИНВЕСТ ЕЛЕКТРОНИКС - Пловдив.

Системите за контрол на дим и температура създават
пласт без дим над горящия етаж посредством събиране
на продуктите на горене в димни камери и отстраняването им от помещенията. Ето защо те подобряват условията и подпомагат безопасната евакуация и спасяването на хора и защитата на имуществото.
ФАЙЕР СИСТЕМС проектира системи за контрол на дим
и температура, чрез които се осигурява пожарната безопасност в редица обекти и които са задължително условие за сгради с атриуми.
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Газообразните гасителни вещества от много години са признати
за ефективна среда за гасене на възпламеними течности и пожари при наличие на електрически ток и обикновени пожари клас “А”.
ФАЙЕР СИСТЕМС предлага системи за газово пожарогасене с
различни газове, като Аргон, Аргонит, Азот, СО2 и Халокарбон на
италианската фирма Бетати Антинчендио.
В зависимост от конкретния обект и желанието на клиента се
избира най-подходящата комбинация от вида на гасителния агент,
броя и разположението на изпускателните дюзи и разпределението
на агента в бутилките така, че да бъде постигната оптимална
проектна концентрация в помещението и в случай на нужда до
осигури потушаване на възникнал пожар.

ФАЙЕР СИСТЕМС разполага с екип от високо квалифицирани
техници и инженери готови да осъществят всеки проект с
чувство за отговорност и професионализъм.
Фирмата разработва инвестиционни проекти за административни, жилищни, складови и производствени сгради,
както и за различни специализирани приложения при обекти
със специфични пожарни рискове.
ФАЙЕР СИСТЕМС предлага консултации по европейски
и български стандарти относно пожарообезопасяването
на обекти. Разполага с най-новите софтуерни и програмни
продукти необходими за бързото, коректно и сигурно
изпълнение на възложените проекти.

4003 Пловдив, ул. Васил Левски № 150
тел. 032 950 554 факс: 032 950 654
e-mail: office@sprinkler-bg.com
www.sprinkler-bg.com

