
Інноваційні рішення в сфері 
пожежогасіння



Революційні засоби пожежогасіння, засновані 

на технології мікрокапсулювання



Продукти пожежогасіння FIPRON виготовляються 
по запатентованій технології, яка надає змогу 
залишатися цим продуктам в стані очікування 

протягом п'яти років. Мікрокапсули, які є 
складовою продукції, активуються у випадку 

винекнення пожежі і автоматично гасять полум'я в 
момент загоряння. 

Наші композитні матеріали, виготовлені з використанням 
технології FIPRON, гасять вогонь в його джерелі. Структура 

наших матеріалів містить мікрокапсули, які активуються в разі 
пожежі. Коли досягається температура активації, оболонка 

капсули вибухає і випускає вогнегасний агент. Агент замінює 
кисень, охолоджує поверхню і ефективно гасить полум'я.



Продукти

СТІКЕР
Вогнегасник у вигляді 

пластини

КОРД
Вогнегасник у вигляді 

корду

ФАРБА
Вогнегасник у вигляді 

фарби

FIPRON Стікер — це мініатюрна 
автономна локальна установка 

пожежогасіння. Призначений для 
захисту від пожежі електричних 
розеток, розподільних коробок, 
розподільних щитів живлення 

(електричних шаф) і іншого 
електроустаткування з обмеженим 

простором від 0,02 до 60 дм3.

FIPRON Корд — нове покоління 
вогнезахисних виробів. Це шнур з 

композитного матеріалу, що 
представляє собою суміш 

мікрокапсул з нагрівальною 
речовиною. Під впливом вогню в 

будь-якій точці корду відбувається 
ініціювання нагрівальнї речовини з 
поступовою хімічною реакцією по 

всій його довжині. Реакція 
супроводжується тепловим 

розрядом, що призводить до 
розриву всіх мікрокапсул і 

вивільненню вогнегасної речовини.

FIPRON Фарба - головним чином 
розроблена для застосування в 
промисловій сфері. В'язкість, 

липкість і робоча температура 
фарби може бути відрегульована 

відповідно до вимог. В 
результаті застосування фарби 

FIPRON будь-яка поверхня 
набуває здатності гасити вогонь.



Вогнегасний агент з різними типами рідких і твердих полімерів.

МІКРОКАПСУЛЮВАННЯ

Матеріал 
ядра

Матеріал оболонки



Мікрокапсули



FIPRON - перша компанія, яка використовує технологію мікрокапсулювання в своїх 
продуктах для цілей пожежогасіння. Ми створили мініатюрний автономний 

вогнегасник.

Сотні тисяч мікрокапсул містять активний вогнегасний агент, який активується в 
разі досягнення температури 120 ° С. При цій температурі мікрокапсули 

розриваються, заповнюючи обсяг газами, які витісняють кисень, і створюють 
ефект охолоджуючої рідини,

яка гасить пожежу.

Мікрокапсула

Активний агент



FIPRON СТІКЕР

Призначення використання

•Електричні розетки

•Розподільні коробки

•Розподільні щити живлення, 

електричні шкафи,серверні

•Інше електроустаткування з 

обмеженим простором  від 0,02 до 60 

дм3



FIPRON КОРД

Призначення використання

•Низьковольтне обладнання

•Кабельні канали

•Інше електрообладнання з 

обмеженим простором до 2000 дм3



FIPRON ФАРБА

Призначення використання

• Кабельні канали

• Інша поверхня, що потребує 

вогнезахисту



  ПЕРЕВАГИ

 Висока ефективність пожежогасіння безпосередньо в місці 

загоряння;

 Високий рівень вогнезахисту електрообладнання;

 Мініатюрні габарити;

 Не потребує обслуговування протягом 5 років;

 Автономність – не потребує електропостачання;

 Унікальна простота і низькі трудозатрати по монтажу;

 Широкий діапазон експлуатації (параметри навколишнього 

середовища: температура від -50C° до +80C°, влажність до 

90%)



Дякуємо за 
увагу!!!
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