FIRE KNOCK OUT
Saniyeler içinde yangını ve ısıyı emer...
FKO Fire Knock Out hafif, ufak ve kullanımı kolay olan yeni ve devrimsel bir yangın söndürme ürünüdür.
Ürün yangın ile temas etmesi durumunda yıldırım hızı ile çalısır, yangının büyümesine fırsat tanımadan
ve olusabilecek zararı en aza indirerek yangını söndürür. Düsük fiyat seviyesi ile artık herkes kendini
ve varlıklarını insanlıgın gördügü en korkunç tehlikelerden biri olan YANGIN’dan koruyabilecek.
n Kendi kendine çalısır n Kolay kullanım n Ufak ve hafif n Atese karsı anında etki n Içeride ve
dısarıda yangınlar için n Büyük zararları engeller n Içerigi insanlara, hayvanlara ve çevreye zararsızdır n 5 yıllık garanti.

Active fire fighting

When every second counts!

Minimized follow-up damage
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Çalısma sekli: FKO Fire Knock Out, yangın ile temas etmesi durumunda otomatik olarak harekete geçen ve yangını saniyeler içerisinde söndüren oldukça özel bir üründür. Hızlı fitillerin baglı oldugu plastik konteynerin içerisinde özel bir yangın
söndürme sıvısı ve atesleyici madde bulunmaktadır. Fitillerin alevle temas etmesi ile konteyner patlar ve çok kısa bir süre
için çevredeki oksijeni tüketerek yangına anında müdahaleyi saglar ve ısıyı emer. Söndürücü sıvı patlama ile son derece ufak
su zerrecikleri haline dönüserek yangının merkezinde sogumayı saglarken, diger etkin maddeler yangının tekrar baslama
ihtimalini en aza indirir. Tüm bu süreç saniyeler sürer. Olusan plastik atık son derece kolay toplanır ve geri dönüsüme elverislidir. Yangının merkezine yaklasmak olusan büyük ısı sebebiyle genellikle imkansızdır. Ayrıca olusan duman yüzünden
görünemeyen bazı maddeler de patlayabilir. FKO Fire Knock Out’un hafif olması profesyonel kullanıcıların (itfaiyeci, polis,
vb.) ürünü güvenli mesafeden atesin merkezine atarak veya yuvarlayarak hızlı ve etkin kullanımını saglar. Hızlı fitilin dısarısında yer alan plastik katman su geçirmezdir. Kendine has özelliklerinin yanısıra, ürün aynı zamanda geleneksel yangın
söndürme ekipmanları ile de son derece etkin olarak kullanılabilir.
Ürün bilgisi: FKO Fire Knock Out degisik tip ve modellerde gelmektedir. En yaygın kullanılan tipi köpük bazlı olup, A (organik
katı maddeler), B (sıvı ve sıvılasabilir katı maddeler) ve C (gaz) sınıfı yangınları söndürür. Ürün hem açık hem de kapalı
alanlarda olusan yangınlarda kullanılabilir. FKO Fire Knock Out ürünleri, 1,6 kg ve 5,6 kg.lık modeller (ve de 24,6 kg.lık profesyonel pazara göre tasarlanmıs model) seklinde satısa sunulmaktadır. Hafifligi ve ufaklıgı ile ilk iki model mobil kullanıma
son derece uygundur. 5,6 kg.lık modelin ürünün kolay tasınmasını saglayan plastikten bir tutma yeri bulunmaktadır. 1,6 ve
24,6 kg.lık modeller sadece önleme amaçlı kullanıma dönük tasarlanmıs olup bunlar yangın riskinin yüksek oldugu yerlere
koyulmalıdır. Uygun kullanıldıgında sistemin herhangi bir kısıtı bulunmamaktadır ve bu nedenle her tür yangına uygun bir
ürün modeli bulunmaktadır. Toz ve nem geçirmez olup, sadece periyodik görsel kontrol yeterlidir.
Uygulama: FKO Fire Knock Out yeni ve son derece etkili bir yangın söndürücü ve kurtarma aracı olmasının yanısıra aktif
veya önlem amaçlı degisik sekillerde de kullanılmaktadır. Ev, ofis, karavana, garaj, ahır ve gemilerde, benzin istasyonlarında
ve orman yangınlarında da kullanılabilmaktedir. Ürün kendi kendine çalısabildigi için özellikle güvenlik veya gözetim saglanmayan yerlerde yangını hızla söndürmesi açısından son derece önemlidir.
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