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FIREPRO

Fasta system och handhållna enheter

FirePro är etablerade i mer än 110 

länder med släcksystem för bl.a. 

• Kraftstationer

• Industrier

• Marin - offshore

• Gruvor

• Sjukhus

• Lagerlokaler - förråd

• Vindkraftverk

• Containrar

• Data - serverrum

• Flyg

• Fordon

• Elskåp - centraler

• Tåg

• Räddningstjänst



Certifikat och godkännande



Internationella kunder



Aerosoler - brandsläckning

Aerosoler
Aerosoler består av små fasta partiklar eller vätskedroppar i en gas. Aerosolerna skapas i FirePros 

produkter genom kondensationsmetoden som bildas genom att överhettade ångor kondenserar 

och genom kemiska reaktioner i gasfas.(pyrotekniskt genererade aerosoler) 

Brand – kemisk kedjereaktion
Brand är en kemisk reaktion mellan brännbara ämnen och luft/syre. Brand är med mycket få 

undantag reaktioner i gasfas. Detta betyder att brännbara gaser kan reagera direkt, medan 

brännbara vätskor och fasta ämnen först måste överföras till brännbara gaser innan reaktion kan 

ske med luft/syret. 

I brandens kemiska kedjereaktion bildas fria radikaler(oparade elektroner)av syre, väte och 

hydroxid(O-, H-, OH-)



Hur fungerar FirePro aerosolsläckning?

Släckaerosolen stabiliserar(neutraliserar)de fria 

radikalerna väte, syre och hydroxid i en kemisk 

kedjereaktion.

KOH – Kaliumhydroxid

Co2 – Koldioxid

OH- Hydroxid

O – Syre

H – Väte

Släckmedlet består i fast form av kaliumkarbonat, 

kaliumnitrat och bindemedel som vid aktivering 

övergår i gasfas(aerosol)

KOH reagera 
med CO2 och 

bildar 
kaliumkarbonat

Bildar fria 
radikaler av 

kaliumkarbonat

K+ (radikalar) 
reagerar med 

fria radikaler av 
OH, O, H

Bildar 
kaliumkarbonat



Varför skall man välja FirePro aerosolsläckning?

• Låga installationskostnader. 

Ej trycksatt, inga rörsystem behövs.

• Låga underhållskostnader.

15 års livslängd på släckmedlet.

• Minimal sanering efter användning, aerosolen är luftburen.

Ger t.ex. inga långvariga produktionsbortfall som orsakats av släckmedlet.

• Miljövänlig. 

Ingen påverkan på ozonskiktet och ingen växthuseffekt.

Då får man ett släcksystem som…

• Är upp till 3-10 ggr. mer släckeffektiv per viktenhet än vad 

Halon släckning var på sin tid.

• Ett släckmedel som inte leder elektricitet eller är korrosivt.

• Inte tar bort syret vid släckning.



Andra fördelar med FirePro
• Aktiveras manuellt eller automatiskt ( finns som fasta system eller 

handhållna enheter – släckgranater)

• Brandklasser: A, B, C, och F.

• Självutlöser vid 300 grader C. 

• Återantändningsskyddet är luftburet,(ej som pulversläckare) 

aerosolens kornstorlek är cirka 1 mikron.

• Vikt och utrymmesbesparande jämfört med trycksatta system.

• Kan fraktas som vanligt gods inga special transporter behövs.



FirePro är släckeffektivt!

• 4 x mer effektivt än Halon 1301

• 6 x mer effektivt än FM-200

• 7.5 x mer effektivt än FE-13

• 15.5 x mer effektivt än CO2

• 40 x mer effektivt än inerta gaser

Halon 1301

FM-200

FE-13

CO2

Argotec

Argonite

Inergen

FirePro

*REMP-värde eller Required Extinguishing Media Portion är ett mått på hur många 

gram släckmedel per sekund som behövs för släckning per gram bränsle som brinner 

per sekund. Detta används ofta istället för att räkna med liter släckmedel per 

kvadratmeter och minut vid släckning av brand. REMP-värde 2 innebär att om 1 gram 

bränsle brinner av per sekund, så släcks branden av 2 gram släckmedel per sekund 

vid effektiv påföring. Ju lägre REMP-värde desto effektivare är släckmedlet.

*REMP – värde i olika släckmedel

FirePro 0,4 Inerta gaser 10-12

Pulver 1-4 Haloner 4-5

Vatten 2-40 (vattnets släckningskapacitet varierar med droppstorleken)



FirePro släckgranat årets säkerhetslösning 2015

X – Fire AB



Kontakt FirePro

Återförsäljare för X – Fire AB:

STGS Consulting AB – Sören Tillberg 070 4267978
soren@stgsconsulting.com

www.stgsconsulting.com 

Generalagent för FirePro i Sverige och Norge: 

X – Fire AB
www.x-fire.se

STGS Consulting AB

www.firepro.com
”FirePro det miljövänliga valet

för små och stora utrymmen!”


