F I K E E C A R O - 2 5™
SISTEMA DE AGENTE LIMPO

VOCÊ PODE OBTER

MAIOR

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO COM

MENOS AGENTE LIMPO?

ECARO 25

A MENOR QUANTIA SIGNIFICA MUITO MAIS,
COM O ECARO-25™ DA FIKE.

Hoje muitas companhias estão escolhendo o Sistema de Supressão contra incêndio com Agente
Limpo ao invés de instalações simples de proteção ao fogo, tais como sistemas de Sprinklers. Mas
qual sistema de Agente Limpo é o correto para sua empresa? A Fike tem a resposta.

Fike® + Dupont™ = ECARO-25™ Sistema de Agente Limpo Superior
A Fike® Corporation é conhecida mundialmente como uma empresa inovadora em equipamento de supressão a
incêndio. DuPont™ é reconhecida mundialmente como líder industrial em agentes extintores. Juntos, nós desenvolvemos
um Sistema de Supressão para incêndio com Agente Limpo com o melhor custo x beneficio do mercado.
Nós começamos escolhendo o agente correto contra incêndio – FE-25™ da Dupont™, em seguida, nós adicionamos
o FE-25™ ao sistema patenteado Fike, com válvula de atuação rápida que utiliza disco de ruptura e oferece uma
melhor cobertura e distribuição do agente. O resultado do sistema ECARO-25 é a melhor maneira para
combater o incêndio e proteger seus equipamentos e continuidade de negócio.

Incêndio + Sistema com Sprinkler = Prejuízo em Dobro
Simples sistemas de proteção de incêndio, como os Sprinklers, podem proteger
seus prédios e empregados, mas quando falamos de equipamentos de alto valor
agregado ou itens insubstituíveis, a água pode ser tão prejudicial quanto o fogo.
Você pode gastar milhões de dólares na recuperação de um desastre, ou pior, você
pode ser forçado a fechar suas portas para sempre.

Incêndio + Agente Limpo = Continuidade de Negócios
Sistemas de Supressão contra incêndio de Agente Limpo como o ECARO-25
são mais eficientes e eficazes aos sistemas de supressão contra incêndios normais
em muitas formas:
• ECARO-25 Detecta e apaga o incêndio mais rápido que água
• ECARO-25 é seguro para as pessoas
• ECARO-25 não requer limpeza
• ECARO-25 não causa danos para seus equipamentos –
mesmo para itens de altos valores coletáveis e insubstituíveis

ECARO 25
USE ECARO-25 AND EXPERIENCE:

Mínima Quantidade de Agente Limpo + Fluxo
Máximo = Melhor Custo Benefício

As características superiores de projeto e a Performance
Excepcional do Sistema de Supressão contra incêndio
com Agente Limpo da Fike ajudará você:
• Salvar Vidas

28 m3

22 m3

• Economizar dinheiro com Agente Limpo
ECARO 25

HFC-227ea / FM-200®
12kg protegem 28 m3

• Economizar dinheiro com tubulações

12kg protegem apenas 22 m3

O Sistema ECARO-25 da Fike requer 20% menos de
agente por metro cúbico do

• Economizar espaço

que o HFC-227ea ou sistemas
com FM-200®. As propriedades
físicas superiores de nosso Agente

HFC-227ea/ FM-200®

Limpo ECARO-25 são únicas e

Requer tubulação de 1 1/4”
ECARO 25

Requer somente
Tubulação de 1”

• Proteger equipamentos de alto valor agregado,
ativos e materiais insubstituíveis

também permitem você utilizar
tubulações de menores diâmetros

• Minimizar interrupções dos negócios devido ao fogo

em longas distâncias, facilitando assim o projeto da rede de
distribuição. Com ECARO-25, você gasta menos dinheiro
na aquisição, bem como na tubulação e instalação.

Mínima Quantidade de Agente + Controle
de Tempo Superior = Projeto Superior
Todos os Agentes Limpos
devem permanecer nos
espaços protegidos por um
período especifico para
extinguir o incêndio.
ECARO 25

HFC-227ea
FM-200®

Devemos agradecer as
propriedades físicas únicas de

nosso agente limpo ECARO-25 que é 20% mais eficiente em
seu tempo de retenção do que um sistema com HFC-227ea ou
um sistema com FM-200®. Para acrescentar, você precisa de 20%
menos de Agente para proteger o mesmo local com ECARO-25.
Isto é definitivamente o melhor custo-benefício para o Sistema
de Supressão de Agente Limpo hoje disponível.

• Minimizar tempo de re-estabelecimento do
negócio após o incêndio
• Prevenir resíduos e limpeza após incêndio

VOCÊ ESTARÁ SEGURO COM
ECARO-25 DA FIKE.

A CIENCIA ATRÁS DA BELEZA.
O

ECARO-25

(FE-25™) caracteriza-se como um agente extintor de incêndio sem igual. Produzido pela Dupont™, o FE-25™ a

absorve o calor gerado pelo fogo no nível molecular mais rápido do que o calor que pode ser gerado, portanto, o fogo não
pode sustentar-se pôr si próprio. O FE-25™ também forma radiais livres que quimicamente interferem com a reação em cadeia do
processo de combustão. Esse agente limpo altamente eficaz é seguro para as pessoas, equipamentos e meio ambiente.

PROCESSO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO
HFC-227ea
FM-200 ®

FE-25™

GAS INERTE

Diminuição de
Oxigênio

0%

0%

100%

Absorção de
Calor

67%

67%

0%

Interrupção da
Reação

33%

33%

0%

ECARO-25 OFERECE O MELHOR POR MENOS
Você não tem que despender uma fortuna para ter os benefícios excepcionais
de um sistema de agente limpo superior.

ECARO-25

protege seus

funcionários, seus equipamentos, seus negócios contínuos
e seu lucro.
• Não ataca a camada de Ozônio
• Amigável ao meio ambiente
• Eletricamente não condutivo
• Incolor e inodoro
• Não deixa resíduo
• Para o uso de espaços ocupados e não ocupados
• Sem preocupações com sobre-spressurização

O SISTEMA COM ECARO-25 DA FIKE PROPORCIONA ÓTIMA PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO E DANOS AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CRÍTICOS.

Industrial /Fabricação

Transportes

Insubstituíveis

• Laboratórios físicos e químicos

• Aéreo/terrestre/sistemas de

• Gravações

• Salas limpas
• Equipamento para estação de
bombas e compressores

controle de tráfego naval
• Controles de iluminação de
aeroportos

• Sala de arquivos e dados
• Material de referência
• Propriedade intelectual

• Salas de controle

• Simuladores de vôos

• Coleções históricas

• Maquinário elétrico na mineração

• Navios Marítimos

• Artes e artefatos

• Câmaras de teste ambientais

• Veículos militares

• Instrumentos financeiros

• Áreas de armazenamento de

• Sistemas e Softwares de IT

líquidos inflamáveis
• Áreas de fabricação de

• Equipamentos de telecomunicação
• Eletrônicos

• Estações de coleta de óleo
• Salas de misturas de tinta
• Salas de impressão
• Equipamento de robótica
• Trabalhos com ferramentas
semicondutoras
• Equipamentos de
manufaturas têxteis
• Sistemas e Softwares de IT
• Eletrônicos
• Equipamentos de telecomunicação

Prestadores de Serviço

• Unidades de tratamento

• Sistemas e Softwares de IT

• Equipamentos de

• Equipamentos de telecomunicação
• Componentes/sistemas elétricos
e eletrônicos
• Salas de distribuição de cabos
• Salas de computadores
• Localidades de utilidades elétricas
• Área de turbinas e geradores
• Armazenagem de mídia robótica
• Chaves comutadoras
• Transformadores
• Localidades de fornecimento de

Industria de Telecomunicações
• Sistemas e Softwares de IT
• Equipamentos de telecomunicação

• Equipamento de
diagnóstico/clínico

produtos perigosos
• Plataformas de petróleo

Saúde

energia não interrompivel
• Sistemas IT/software

imagens/testes
• Salas de operações
• Sistemas e Softwares de IT
• Equipamentos de
telecomunicação
• Geradores

VOCÊ NÃO PRECISA ELIMINAR
SEU ANTIGO SISTEMA DE HALON.
TRANSFORME-O
A Fike tem ajudado muitas Companhias em todo o mundo na substituição de seus sistemas de
Supressão contra incêndio de Halon pela solução com ECARO-25™. Atualmente, países do mundo
todo estão regularizando a substituição de Halon. Se você esta preocupado que para substituir o seu
sistema Halon lhe causará algum transtomo e interrupção de seus negócios, não se preocupe. Tudo o

O QUE É DIMINUIÇÃO
DE OZÔNIO?

A camada de ozônio protege

que você precisa é ECARO-25™ da Fike®.

O que faz nosso sistema de substituição do Halon tão fácil
e um custo adequado?

os seres humanos do excesso

• ECARO-25 pode ser usado com o seu sistema de tubulação de Halon existente.
Apenas será necessário trocar os bocais e cilindros.
• ECARO-25 não necessita de nenhum local ou espaço para ventilação pesada e
armazenagem de Agente.

de radiação ultravioleta, o
que pode causar câncer.
Infelizmente CFCs, Halons e
outros produtos químicos
estão destruindo esta parte

A transformação do Halon para ECARO-25:
É tão fácil quanto 1,2,3.

vital da atmosfera terrestre.
ECARO-25 caracteriza

como o Agente Limpo que

1

2

não ataca a camada de
ozônio, proporcionando aos

Avalie seu sistema de Halon existente
pelo software de Cálculo de fluxo do
ECARO-25 da Fike.

nossos clientes a proteção
contra incêndio que precisam
enquanto ao mesmo tempo
protegendo a camada de
ozônio da Terra. Agora é a
hora de salvar a camada de

3

ozônio e o nosso planeta,
escolhendo o sistema
ECARO-25 da Fike.

Reduza a quantidade de novos
cilindros de ECARO-25 e
bocais de descarga.
Sua transformação esta completa.

Remova os cilindros de Halon e
bocais de descarga. Contate a Fike
para o fornecimento.

VOCÊ SABIA?

ECARO 25

A Fike pode avaliar a re-utilização do seu sistema de tubulação com nosso software de cálculo de fluxo
aprovado pela UL e FM. Para maiores informações contate a Fike ou seu distribuidor local.

WWW.FIKE.COM.BR

ECARO 25
NÓS TEMOS ORGULHO
DO NOSSO CURRÍCULUM

APROVADO E RECONHECIDO
MUNDIALMENTE

• Sistema aprovado pela Factory Mutual (FM)

Experiência: Nós trabalhamos com proteção

• Sistema aprovado pela UL

contra incêndio desde 1.960
• Componente (HFC-125) Aprovado
pela FM

Foco: Nós somos expecialistas em produtos
para salvar vidas assim como proteger suas
instalações e ativos.

• Componente (HFC-125) aprovado pela UL
• Incluso na ISO 14520
• Incluso na NFPA 2001

Flexibilidade: Nós oferecemos uma linha completa
de tecnologia de proteção contra incêndio incluindo

• Listado no US EPA SNAP

agentes limpos, sistemas de gás inertes, Watermist

• Incluso no EN14520

(água nebulizada), CO2, mais os sistemas de

controles e detecção correspondente.

Versátil: Nós projetamos, fabricamos, distribuímos
e oferecemos assistência técnica a toda nossa linha
de produtos.

Global: Nós temos clientes, fábricas, vendas e
manutenção no mundo todo.

Inovador: Em 1994, nós fomos o primeiro
fabricante a obter aprovação UL e FM, para sistema
de supressão contra incêndio com agente limpo
para substituição de sistemas com Halon.

Preservação do meio ambiente: Nós fomos os
pioneiros no desenvolvimento do sistema de
agente limpo.

ECARO 25

VOCÊ PODE OBTER MAIOR PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO COM MENOS AGENTE LIMPO?

Contate a Fike para maiores informações sobre os outros produtos que oferecemos:

PRODUTOS DE ALÍVIO DE PRESSÃO

SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Discos de Ruptura e Oil Field Products

Para Aplicações Comerciais:

SOLUÇÕES PARA PROTEÇÃO
CONTRA EXPLOSÕES
Janelas de Explosão, Supressores, Isoladores,
Controle & Detecção, e Teste

• Supressão Contra incêndio de Agente Limpo:
ECARO-25, HFC-227ea, PROINERT™
• Sistemas de Controle e Detecção:
GATORPRO, SharkPro®, SHP Pro™,
Cheetah®, Rhino®, FIKEGUARD™,
VESDA® LaserPLUS
Para Aplicações Industriais:
• Proteção Especial contra Incêndio:
MicroMist®, CO2

www.fike.com

Localização internacional de fabricação, vendas e serviços
ESTADOS UNIDOS
Fike Corporation World Headquarters
Blue Springs, Missouri, USA
Tel:
+1-816-229-3405
Fax:
+1-816-229-0314
E-mail: fpssales@fike.com

AMÉRICA LATINA
Fike Latina Ltda
Av. Juvenal Arantes, 2500
Jundiaí- São Paulo –Brasil
Tel: +55 (11) 4525-1277
Fax: +55 (11) 4525-1201
E-mail: vendas@fike.com.br

ECARO-25, PROINERT, GATORPRO, SharkPro, SHP Pro, Cheetah, Rhino, FIKEGUARD, MicroMist,
A Fike e Fike Corporation são marcas registradas da Fike Corporation.
DuPont™ e FE-25™ são marcas da E.I. DuPont de Nemours e Company.
FM200® é uma marca registrada da Great Lakes Chemical Corporation.
VESDA® LaserPLUS é uma marca da Vision Products PY Ltd.
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