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O Sistema de
Gás Inerte com
o Melhor Custo
Benefício.
Os sistemas de gás inerte representam a maneira segura e
natural para extinguir um incêndio. Demos um passo à frente
na solução. Além de oferecer todos os benefícios de outros
sistemas de gás inerte, o ProInert da Fike introduz várias

Menor Pressão =
Menor Custo +
Menos Riscos

melhorias significativas em seu modelo. Você descobrirá que

A maioria dos sistemas de gás inerte
executa a descarga do bocal para
dentro do espaço protegido com uma
taxa de vazão de aumento súbito,
criando um pico de pressão que é

o ProInert é mais seguro e econômico do que qualquer

potencialmente perigoso. Em conseqüência, uma grande área

outro sistema oferecido no mercado.

de descarga deve ser instalada, para proteger a integridade

Taxa de Vazão Constante =

do espaço protegido e de seus funcionários. Além disso, a
A maioria dos sistemas de

regulamentação do setor determina que 95% do agente inerte

Economia Constante +

gás inerte executa a descarga

em questão deve ser liberado no intervalo de até 60 segundos

Segurança Constante

a partir de cilindros em

após a ativação. Para atingir essa taxa de vazão, os sistemas

alta pressão e então utiliza

inertes da concorrência devem aumentar a já elevada taxa de

redutores de pressão mais adiante na rede de tubulações. O

vazão de alto poder, aumentando ainda mais o risco de danos.

layout deste sistema exige tubulações tanto de baixa quanto
de alta pressão para transportar o agente extintor em seu
caminho para o bocal de descarga.
ProInert é diferente. A nossa válvula superior do cilindro

reduz automaticamente a pressão do agente extintor durante
a descarga. Nós fornecemos uma pressão de descarga ideal
e mantemos uma taxa de vazão constante em todo o sistema.
Isso significa que você pode simplesmente dispensar a
dispendiosa tubulação de alta pressão. Com o ProInert,
você pode utilizar tubulações de menor diâmetro e baixa
pressão desde o cilindro até o bocal, diminuindo assim os seus
custos com o sistema.

Unidade de
Válvulas de
Taxa de Vazão
Constante
Patenteada

Agente Extintor na Medida Certa =
Ausência de Gastos Excessivos +
Ausência de Riscos Excessivos

ProInert é melhor.

Devido a nossa exclusiva
unidade de válvula
patenteada, o agente ProInert
entra no ambiente protegido,

dentro do limite de 60 segundos, a uma taxa de vazão constante,
evitando a ocorrência de turbulências destrutivas. Portanto,
apenas o volume de agente extintor que você realmente precisa é
liberado e a área necessária para a descarga é muito menor, você
pode reduzir os custos de instalação em até 60% no equipamento
de descarga!

Cilindro de
Armazenamento

O ProInert não é apenas mais seguro
para a sua equipe e suas instalações, ele também
economiza o seu dinheiro!
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Na Fike, nós analisamos uma grande variedade de opções de gás
Inerte antes de selecionar o IG-55 (mistura de argônio e Nitrogênio)
encontrado em nosso Systema ProInerT.
Aqui estão os benefícios de nosso agente extintor totalmente natural:

• Zero potencial de degradação da camada de ozônio
Nós simplesmente emprestamos o Argônio e Nitrogênio da natureza.
Quando disparado, eles automaticamente retornam para a natureza.

• O Potencial de aquecimento global é zero (GWP) A vida do Argônio
e do Nitrogênio na atmosférica não têm limite , por esta razão não
oferecem risco ao meio ambiente.

• Densidade similar à do ar Quando descarregado, a mistura do agente
ProInerT adquire densidade similar à do ar. Com isso você pode
contar com:
- Um expecional tempo de extinção					
- Mínima vedação da sala a ser protegida				
- Uma melhor inundação que vai do teto até
o piso do ambiente protegido

Combata um incêndio
naturalmente com
ProInert.

• Econômico e fácil de ser recarregado e de testado Quanto a sua
real vida, porque, tanto o Argônio como o Nitrogênio são encontrados
na natureza, nosso agente esta prontamente disponível e acessível.
Com o ProInerT o teste de descarga real é possível.

• Com Argônio e o Nitrogênio não há uma segunda combustão
dos produtos Não se decompõe quanto a toxidade ou elementos
corrosivos em contato com o fogo, por isso é a escolha segura para
pessoas e ativos.

• Não gera névoa de gás

ProInerT é ideal para lugares

ocupados porque as rotas de fuga permanecem visíveis.

• Não há resíduo durante a extinção O que preserva o patrimônio, não
sendo também necessária limpeza após uma ativação.

PROINERT é um produto reconhecido pela USGBC LEED

Reduz o oxigênio a
níveis em que a reação
da combustão não se
pode sustentar, mas são
aceitáveis para a exposição
do ser humano por um
pequeno período de tempo.
ProInert apaga o fogo
através da redução da
concentração de oxigênio.
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PROTEÇÃO SEM LIMITES
EM TODO LUGAR
O sistema ProInert da Fike é projetado para uma ótima dis-

Pense na economia!

tribuição de longa distância. Nossos cilindros de armazena-

Você não precisa mais comprar, instalar e manter vários

mento e válvulas seletoras permitem que você proteja várias

sistemas de proteção individual para as instalações onde

salas com um banco de cilindros armazenados longe das áreas

vários riscos estão presentes. Um sistema ProInert

protegidas. Os cilindros do ProInert podem ser posicionados

cuida de tudo.

em áreas virtualmente não-críticas.

Armazenamento de Dados /
Sala de Interruptores

Redução de Custos:
Normalmente o
ProInert exige
menos bocais.

Centro de Controle

Redução de Custos:
O ProInert funciona
com 60% menos área e
equipamento de
descarga em relação aos
sistemas concorrentes.

Válvulas Seletoras

ProInerT

Cilindros de
Armazenamento

Redução de
Custos: O ProInert
utiliza tubulação
de baixa pressão.

Centro de
Atendimento
ao Cliente com
Tubulação sob o piso

PROTEÇÃO MÁXIMA, ARMAZENAMENTO MÍNIMO
Os cilindros do ProInert permitem que você proteja uma ou várias áreas, normalmente exigindo
menos espaço de solo que outros sistemas de gás inerte.
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DA ARTE PARA A INDÚSTRIA
O ProInerT é a solução ideal de proteção contra incêndios em uma

APROVADO E RECONHECIDO

ampla gama de setores e aplicações. Para mais informações sobre como podemos

EM TODO O MUNDO

proteger o seu patrimônio com o ProInert, por favor, entre em contato com a
Fike ainda hoje.
Galerias de Arte

• UL

Museus

• FM

Guarda de Arquivos

• LPCB

Salas de Informática/Operações
Salas de Controle
Equipamento Eletrônico e de Processamento
de Dados de Bancos e Centros Financeiros
Setor de Seguros

• Incluído no ISO 14520
• Incluído no EN 14520
• Incluído no NFPA 2001

Instalações Militares

• Listado no US EPA SNAP

Setor Farmacêutico/Médico

• Listado no HAG

Salas de Controle de Indústrias
de Processamento
Bibliotecas de Livros Raros

• Compatível com TPED
• Compatível com DOT

Instalações de Armazenamento de Registros
Salas de Controle de Subestação
Salas de Interruptores
Centros de Telecomunicação
Universidades e Faculdades

w w w . fi k e . com

T E M O S O R G ULH O D E
N O S S O C URR Í C UL O
Experientes: Estamos no ramo de
proteção contra incêndios desde 1960.
Foco: Somos especializados em
Produtos para Segurança de Vidas, bem
como em Produtos para a Proteção de
Propriedades e Instalações
Versáteis: Nós projetamos,
fabricamos, distribuímos e fazemos a

F I KE G L O B A L F A B R I C A Ç Ã O , V E N D A S E M A N U T E N Ç Ã O
Americas

Europa

Fike Corporation

Fike protection systems, ltd.

AMÉRICA DO SUL,
AMÉRICA CENTRAL, CARIBE

Asia

Blue Springs, MO
USA
Tel:
+1-816-229-3405
Email: fpssales@fike.com

Houston, TX
Tel:
+1-281-895-8342
Email: ccsasales@fike.com

Fike Latina LTDA
(MERCOSUR)

Guildford, Surrey
United Kingdom
Tel:
+44-01-483-457-584
Email: fps.int@fike.com

Fike Asia Pacific Sdn Bhd
Kuala Lumpur, Malaysia
Tel:
+60-3-7859-1462
Email: fikeap@fike.com

Jundiai, Brazil
Tel:
+55-11-4525-5900
Email: vendas@fike.com.br

manutenção de toda nossa
linha de produtos.
Globais: Temos clientes, instalações de
produção, centros de vendas e empresas
de manutenção em todo o mundo.

O SISTEMA DE GÁS INERTE TÃO
SEGURO QUE PROTEGE ATÉ O
SEU ORÇAMENTO.

Inovadores: Em 1994, nos tornamos
o primeiro fabricante a colocar no
mercado um sistema de supressão de
incêndios com agente limpo, listado na
UL e aprovado pela FM, substituindo o
Halon. Também possuímos o sistema
de gás inerte mais seguro e econômico
do mercado – o ProInert.
Ambientalmente corretos:
Somos pioneiros no desenvolvimento
de sistemas com agente limpo e
continuamos a explorar alternativas
ambientalmente seguras, como o
gás inerte.
Abrangentes: Oferecemos uma linha
completa de tecnologias para proteção
contra incêndios, incluindo agentes limpos,
sistema de água micropulverizada, CO2,
além dos sistemas correspondentes de
detecção e controle.

E-mail: marketing@fike.com
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