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ATEŞİ BASİTÇE SÖNDÜRMEK

Şok darbeli yangın söndürme teknolojisi, yangınla mücadele dünyasını sadece birkaç yılda
temelden değiştirmiştir. Sistemin çalışma prensibi şu şekildedir;

Söndürme maddesi milisaniyeler içinde ve yüksek bir hızla yangın merkezine boşaltılır. 

Yüksek atış hızını hava tahrik hücresindeki 25 bar hava basıncı sağlamaktadır. Söndürme maddesi
olarak kullanılan su, 6 barlık hava basıncı ile su haznesine sıkıştırılır. Şok atışı hava ve su

haznesinin arasında bulunan yüksek verimli valf ile kumanda edilir ki, bu arada valf sadece 20
milisaniye açık kalır.

Şok atışı ile su, saatte 400 km. den daha fazla bir süratle ateşin merkezine gönderilir. Bu yüksek
kinetik enerji sayesinde su, ateşin içindeki enerjiyi emer ve yangını çok kısa süre içinde söndürür.

Şok atışı sırasında ortamdaki hava direnci, normalde 700 mikron olan su zerreciklerini daha da
küçülterek yaklaşık 5 ila 100 mikrona indirger. Bu esnada 1 litre suyun normal soğutma yüzeyi 5,8
m ² ' den 60 m² ' ye çıkar. Bu şekilde kapalı odadaki ölümcül ısı, 2-3 litrelik şok atışıyla 1000 °C '
den birkaç saniye içerisinde 40 °C ' ye düşer. Şok söndürme yönteminin ana prensibi, suyun en

yüksek verimle kullanılması esasına dayanır.

Bir başka deyişle IFEX sistemleriyle püskürtülen 1 litre su, klasik sistemler ile püskürtülen 100 litre
suyun söndürme gücüne eşdeğerdir. Bu sayede söndürme sırasında aşırı su kullanımının rol

oynadığı, ikincil yangın hasarları da ortadan kalkmaktadır.
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SUYUN ETKİNLİĞİ

Su damlacıkları ne kadar küçük olursa, o oranda hızlı
buharlaşıp yüksek bir ısı emme gücü oluştururlar.

Mikronize su zerrecikleri yüksek kinetik enerji
sayesinde yangın merkezine hızla ulaşırlar.

Suyun böylesine etkili kullanımı, şok yönteminin
tercih edilmesinin başlıca sebebidir.

Sistem sürekli su takviyesi gerektirmediğinden çok az su kullanarak,
hızlı müdahalede son derece etkili olmaktadır.

Şok söndürme sistemleri her tip yangına sınıfına
(A,B,C ve (E)) müdahale edebilecek güçte olup,

yangın sınıfına göre su, tuzlu su, biyolojik katkılar,
su + köpük katkısı kullanılabilir.

IFEX elektrik enerjisi kaynaklı hat ve donanım yangınlarına bile,
su ile müdahale edebilen dünyadaki yegane sistemdir.

Tüm bu avantajları bünyesinde toplayan IFEX Teknolojisi,
su ve hava ile her tip yangını söndürebilen,

dünyanın en ucuz yangın söndürme teknolojisidir.

ŞOK TÜFEĞİ VE DESTEK EKİPMANLARI

IFEX Şok Darbeli Su Tüfeği, dünyadaki tüm yangın
ve kurtarma ekipleri için tasarlanmış çok yönlü bir ekipmandır.

Bu güçlü yangın söndürme ekipmanı, çok az miktarda
su ile büyük yangınları bile söndürme kapasitesine sahiptir.

400 km./saat'in üzerindeki atış hızı ve geniş
soğutma yüzeyi ile belirli bir mesafeden,

yüksek yangın söndürme gücü sağlar. Köpük katkısı ile
sıvı yakıt yangınlarına müdahale edilebilir.

Sadece su kullanılarak elektrik enerjisi kaynaklı,
donanım ve tesisat yangınları söndürülebilir.

İtfaiyecinin bireysel olarak operasyon yapabilmesini sağlayan
FEX Şok Darbeli Su Tüfeği, Sırt Ünitesi, Tekerlekli Üniteler,

Hortum Makara Ünitesi gibi bağımsız birimler ile akuple edilerek kullanılır.

Hızlı müdahale ve çabuk yangın söndürme için mükemmel bir kombinasyon.
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FTX 3001 ŞOK SU TÜFEĞİ

IFEX Şok Darbeli Su Tüfeği, IFEX 3000 Sisteminin ana parçasıdır.
Tamamı krom nikel malzemeden imal edilen Şok Su Tüfeği,

bir güç bölmesi, yüksek hızlı bir valf, tetik tertibatı,
kabza ve su bölmesinden oluşmaktadır.

Güç kaynağı 25 bar basınçlı havadır.

Yüksek hızlı valf açıldığında, basınçlı hava ön bölmedeki suyu
yüksek bir hızla ve milisaniyeler mertebesinde dışarıya boşaltır.

Her şok atışı ile su, yüksek nüfuz etkisi ve söndürme
gücüyle yangının merkezine püskürtülür.

TEKNIK ÖZELLIKLER
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Su/Köpük hücresi kapasitesi 1 litre
Toplam uzunluk ve çap 800 mm / 70 mm
Toplam ağırlık 6.8 kg
Tüfek silindiri SS 304 Krom nikel
Omuz askı kayışı Isıya dayanıklı Nomex
Yüksek hızlı valf / piston Alüminyum F 52 / titanyum
Tetik grubu Alüminyum döküm
Namlu diyaframı Özel kauçuk malzeme
Tetik Emniyeti Alüminyum gövdeli SS 304
Su ve hava hortumları presli kalplin
Püskürtme miktarı 0.25 lt./ min.- 1.0 lt./max.
Atış mesafesi 16 m./max.
Sprey genişliği 5 m. uzaklıkta,  3 m. genişlik
Çalışma ve test basıncı 25 bar / 40 bar
Güvenlik valfı açma basıncı 35 bar
Valf açma / kapama süresi 20 milisaniye
Suyun çıkış hızı 120 m/sn. = 432 km/saat
Ortalama zerrecik büyüklüğü 2 ila 100 mikron
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FTX CAFS SU TÜFEĞİ

A ve B sınıfı yangınları söndürmeye yarayan mükemmel bir silah.
Köpük karışımla çalışmakta.

CAFS = compressed air foam system yani basınçli hava ile köpük sistemi.

Son derece etkili, güvenilir esnek ve kullanımı çok kolaydır.
Basınçlı havaya ve söndürme ajanlarına standart bağlantıları

sayesinde kolayca entegre edilip anında müdahaleye hazır hale gelir.

Öndeki tutma kolunun çevrilmesi ile püskürtülen köpük
yangının muhteviyatına göre inceden kalına doğru ayarlanabiliyor.

Kalın püskürtme ile 10 metrelik azami mesafeye kadar atış yapılabiliyor.

TEKNIK ÖZELLIKLER
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4 Bar basınc altında 13 litrelik akış sağlanabilyor
Su/Köpük hücresi kapasitesi 1 litre
Uzunluk 470 mm
Boş ağırlık 4,8 kg
Azami menzil 10 m
Çalışma basıncı 25 bar
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FTX IP3 ŞOK SU TÜFEĞİ

Ifex 3001 İmpuls silahının geliştirilmesi ile İfex ip3 yaratıldı. 
3001 e kıyasla IP3 koaxial sisteme sahip.

Yani su haznesi havabasınç haznesinin içerisinde yer alıyor.
Böylece geri tepmeyi azaltmakla birlikte silah hem kısaltıldı hemde hafifletilebildi.

TEKNIK ÖZELLIKLER
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4 Bar basınc altında 13 litrelik akış sağlanabilyor
Su/Köpük hücresi kapasitesi 1 litre
Uzunluk 470 mm
Boş ağırlık 4,8 kg
Azami menzil 10 m
Çalışma basıncı 25 bar
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FTX 3012 SIRT ÜNETİSİ

Sırt Ünitesi tüm dünya itfaiyecilerinin vazgeçemediği bir ekipmandır.
Bu kombinasyon, itfaiyecilerin rahat taşıyabileceği şekilde 

dizayn edilmiş, en güçlü bireysel müdahale sistemidir.

IFEX Şok Su Tüfeği ile bağlantılı olarak kullanılan bu sistem,
13 litrelik su deposu, 2 litrelik hava tüpü, hava basınç regülatörü
ve Şok Su Tüfeğine bağlanan hava/su hortumlarından ibarettir.

TEKNIK ÖZELLIKLER
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Şok Su Tüfeği 1 litre
Su tankı kapasitesi 13 litre
Hava tüpü 2 litre, 300 bar
Çalışma basıncı 6 / 25 bar
Hava basınç regülatörü 300/25/6 bar
Atış kapasitesi 0.25 lt. / 1.0lt.
Atış hızı 120 m/sn.
Max. Atış mesafesi 16 metre
Atış sprey genişliği 3 metre
Su zerrecik boyutu 2 ila 100 mikron
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TEKERLİ ÜNİTELER 3035/3050

Şok Darbeli Su Tüfeği ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu Üniteler 35 ve 50 litre kapasiteli su deposuna,

6 litre 200 bar basınçlı hava tüpüne ve iki çıkışlı özel
dizayn edilmiş bir basınç regülatörüne sahiptir.

Su deposu 6 bar, tüfek 25 bar basınç altında bulunmaktadır.
Ünite tekerlekli bir el arabası üzerine

oturtulmuş olup, üzerinde Şok Su Tüfeği,
hava tüpü ve 15 metrelik özel hortumunun

takılabileceği bağlantı yerleri bulunmaktadır.

Tekerlekli Üniteler Şok Su Tüfeği ile birleştiğinde,
hızlı müdahale ve çabuk yangın söndürmeden fazlasını

sunan mükemmel bir kombinasyon oluşturur.

TEKNIK ÖZELLIKLER
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Şok Su Tüfeği 1 litre
Su ve köpük tankı kapasitesi 35 - 50 litre
Hava tüpü 6 lt. / 200 bar
Hava Basınç Regülatörü 300/25/6 bar
Genel Ölçüler (G x D x Y ) 525 mm x 520 mm x 1070 mm
Boş ve dolu ağırlıklar 41 kg / 76 kg (35lt); 48 kg / 98 kg (50lt)
Hortum uzunluğu 15 metre
Su Tankı malzemesi 1.4571-SS316 Krom Nikel
Tekerlek bağlantıları Krom Çeliği
Tekerlek lastiği Dolgu tipi,  Çap 300 mm
Depo dolum kapağı Pirinç ve Krom kaplı çelik malz.
Hava emniyet valfı Manual valf; 6.3 bar
Su ve hava hortumları Presli kalplin
Su filtresi 0.6 mm elekli
Çalışma ve test basıncı 6 bar / 10.4 bar
Köpük katkı oranı % 1 ila 3 oranında
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FTX 3072 KIZAKLI HORUM MAKARA ÜNİTESİ

Her tip araca monte edilmek üzere tasarlanmış olan bu özel 
Hortum Makara sistemi 30 ila 100 metre uzunluklarda temin edilebilir.

Hortum Makara Ünitesi 1 litrelik Şok Su Tüfeği ile birlikte kullanılmaktadır.
Ünitenin her iki yanında su/hava bağlantıları bulunmaktadır.

Sistemi çalıştırmak için, sadece hava vanalarını açmak yeterlidir.

IFEX 3072 Kızaklı Hortum Makara Ünitesi,
kayar kızaklı bir paletüzerine dizayn edilmiştir.

Bu sistem hızlı ve seri bir araca monte edildiğinde, 
fabrikalarda, şehirlerde, itfaiye araçlarının giremediği
tüm alanlarda, hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlar.

TEKNIK ÖZELLIKLER
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Şok Su Tüfeği 1 litre
Hortum uzunluğu 30 / 55 / 80 / 100 metre
Makara Ölçüleri ( U x G x Y ) 570 x 630 (870) x 546 mm
Makara çapı 570 mm
Kızaklı sistem ölçüleri ( U x G x Y ) 1150 x 660 x 830 mm
Ünitenin boş ağırlığı 150 kg
Su deposu kapasitesi 72 kg
Kızaklı Ünite Hava Tüpleri 2 x 6 litre, 200 bar
Kızaklı Ünite Basınç Regülatörleri 2 x 300 / 25 / 6 bar
Çalışma ve test basınçları Su 6 / Hava 25 bar / 40 bar
Hava basıncı güvenlik valfı 6.8 bar
Su ve Hava girişleri 3/4" / 8 mm
Y Bağlantısı Alüminyum F 52
Kızak ve Makara malzemesi Galvanizli karbon çeliği
Yüzey işlemi 2 kat epoksi astar
Su ve Hava hortumları Çabuk bağlantı kaplinli , esnek
Hortum sarımı Manuel
İsteğe bağlı olarak Elektrik motorlu
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MOTOSİKLET SİSTEMLERİ

IFEX koruma motosikleti, şehir alanlarında normal söndürme 
sistemlerinin zor ulaştığı veya hiç giremediği yerlerde, trafik şartlarında

hızlı çözümler elde edebilmek için özel olarak tasarlanmıştır. 
Bu gün için, çok amaçlı ve hızlı söndürme

gereksinimlerin olduğu alanlarda kullanılmaktadır.
Bu sistemde 13 litrelik Sırt Çantası veya Sabit su depolu sistemler,

Şok Su Tüfeği ile kullanılmak üzere motosikletin arka bölümüne
dengeli ve sağlam bir şekilde monte edilmektedir.

İsteğe bağlı olarak taşıma kapasitesi uygun olan Motosikletlere,
sabit su depolu ve makara üniteli Sitemler de takılabilmektedir.

TEKNIK ÖZELLIKLER
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Şok Su Tüfeği 1 litre
Su tankı kapasitesi 13 litre
Hava tüpü 2 litre, 300 bar
Çalışma basıncı 6 / 25 bar
Hava basınç regülatörü 300/25/6 bar
Atış kapasitesi 0.25 / 1.0 litre
Atış hızı 120 m/sn.
Max. Atış mesafesi 16 metre
Atış sprey genişliği 3 metre
Su zerrecik boyutu 2 ila 100 mikron
Motosiklet bağlantı aparatı Krom nikel
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ATV SİSTEMLERİ

Her türlü arazi ve yol koşullarında emniyetli sürüş imkanı sağlayan
FTX 3090 ATV Ünitesi, Firmamız tarafından hızlı ilk
müdahale için geliştirilmiş özel bir kombinasyondur.

IFEX Şok Su Tüfeği ile kullanılan bu sistem, 90 litrelik su hacmi
ve 4-5. katlara kadar çıkış imkanı sağlayan hortum uzunluğu
ile yüksek performansa sahip bir yangınla mücadele aracıdır.

A,B,C ve (E) sınıfı yangınlara müdahale edebilen ve tek kişi tarafından
kullanılabilen bu sistem, sadece bir kaç saniye içinde çalıştırılır.

Bu sayede kullanıcı esnek, hızlı ve güçlü bir müdahale sistemine sahip olur.
Bu sistem yeterli taşıma kapasitesine sahip, tüm arazi araçlarına uygulanabilir.

TEKNIK ÖZELLIKLER
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Araç Polaris ATV Sportman 4x4 550 cc
Su tankı kapasitesi 90 litre, Krom Nikel
Hava tüpü 2x6 lt./ 300 bar
Çalışma basıncı 6 / 25 bar
Basınç regülatörü 2x300/25/6 bar
Şok Su Tüfeği 1 litre
Şok atım miktarı Min.0.25 lt. / Max.1.0 lt.
Atış hızı 120 m/sn.
Atış mesafesi Max.16 m.
Atış sprey genişliği 5 m. uzaklıkta 3 m.
Atım adedi 90 x 1.0 litre
Soğutma yüzey alanı 60 m² / 1lt.
Ort. zerrecik büyüklüğü 2 ila 200 mikron
Hortum uzunluğu 55 metre
Kuru Kimyevi Toz cihazı 2 x 6 kg.
Işık ve ses sistemi Teleskopik lamba ve sirenli anons
İsteğe bağlı aksesuarlar
Ön çeki vinci 16 m. Paslanmaz halatlı (1135 kg.)
Ön Koruma Camı Kırılmaz şeffaf plexiglas
Çeki demiri Topuzlu tip
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ELEKTROMOBİLLER

Havaalanları, alışveriş merkezleri, hastaneler ve diğer özel gereksinimlerin
olduğu halka açık geniş alanlar için etkili söndürme sistemidir.

Oldukça mobildir, küçüktür ve çeviktir. 
Güç kaynağı yangın söndürme direktiflerine uygun olarak dizayn edilmiştir.

İşte bu aracı biçilmiş kaftan yapan etkenler; 2,5 KW elektromotorlu araç,
tüm hızlı müdahale ekipmanlarını taşıyacak güçtedir. 50 lt. su tankı,

hava tüpleri, 55 m. hortum makarası, 
Şok Su Tüfeği ile, 30 km.' ye kadar hızı yapan yangına saldırı aracı.

TEKNIK ÖZELLIKLER
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Araç NEMA class H Insulation 36 V DC
Güç 2,5 KW kesintisiz enerji
Akü 6 volt
Uzunluk 2667mm
Genişlik 1124mm
Yükseklik 1160mm
Toplam ağırlık 525 kg
Max. Hız 30 km/saat
Su tankı kapasitesi 50 litre
Hava Tüpü 2 x 6 litre 200 bar
Hava basınç regülatörü 300/25/6 bar
Su tankı 6 bar
Şok Su Tüfeği çalışma basıncı 25 bar
Etkili söndürme mesafesi 1 ila 10 metre
Hortum uzunluğu 55 metre
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ARAÇ ÜSTÜ SİSTEMLER

ÇOK AMAÇLI YANGIN ARACI "FIRE HUNTER"
Her türlü arazi şartlarında yüksek verim sağlayan Yangın Avcısı,

yapısal, endüstriyel, orman ve yüzey yangınlarını en
etkin şekilde söndürmek üzere tasarlanmıştır.

Bu araç, su veya köpük maddesinin söndürücü
olduğu tüm yangın çeşitlerinde kullanılabilir.

Yangın Avcısı, Şok Su Topunun güçlü atışları ile geniş
alan yangınlarını dahi hızla kontrol altına alabilir.

Yeterli taşıma kapasitesine sahip her türlü araca monte
edilebilen bu sistem, yangın söndürme teknolojisinin ulaştığı

son nokta olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

YANGIN AVCISI
IFEX Yangın Avcısı, hızlı şekilde atım yapmak üzere, paralel şekilde

monte edilmiş 2x12 litrelik yüksek verimli Şok Su Topu ile donatılmıştır.
Araçta ayrıca Şok Su Tüfeği ile kullanılan

2 x 55 metrelik Hortum Makara Ünitesi bulunmaktadır.
Araç bunlara ilaveten 1000 litrelik su tankı, su pompası, yüksek basınçlı

hava kompresörü ve hava tüpleri ile teçhiz edilmiştir.
12 litrelik 83 şok atış kapasitesine sahip olan su topları,

yaklaşık 50 ton suyun söndürme gücüne eşdeğer uygulama yapabilmektedir.

İFEKS TURKEY YANGIN SÖNDÜRME VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ. •  TEB İncirli IBAN: TR720003200000000032819933 • Avrup'dan: TR14003200000000036526571



IFEX ŞOK YANGIN SÖNDÜRME TEKNOLOJİSİ

İKİLİ ŞOK SU TOPU ÜNİTESİ

Şok Su Topları tüm yönlere atış yapabilmek üzere
dikey ve yata olarak hareket ettirilebilir.

Toplar hassas atımlar için döndürme ve eğme tertibatını
kilitleyen ve atım tetiği basıldığında harekete geçen

pnömatik bir kilit sistemi ile teçhiz edilmiştir.
Şok Topları PLC kontrollü olarak çalıştırılır.

Toplar genel olarak elle kontrol edilecek şekilde üretilmektedir.
Ancak özel uygulamalar için (Tünel yangınları gibi)

araç içinden kumanda edilen modelleri de mevcuttur.

SİSTEM AVANTAJLARI
• Endüstri ve Şehir yangınlarına hızlı/çevik müdahale
• Orman, yüzey ve yaban yangınlarına etkili müdahale
• Operasyonlarda su takviyesine ihtiyaç duyulmaz
• 60 metreye varan atış gücüyle, güvenli müdahale imkanı sağlar
• Su bazlı tüm katkıları kullanabilme özelliği (su, köpük, retardant vs.)
• Seri atış imkânı (5 saniye ara ile atış)
• Şok Su Tüfekleri ile çok yönlü kullanım imkânı

TEKNIK ÖZELLIKLER
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Su topu kapasitesi 2 x12 veya 15 litre
Su topu malzemesi Alüminyum F 52
Kontrol Ünitesi PLC kontrollü
Voltaj 12 veya 24 V DC
Yüksek hızlı valf / piston Alüminyum F 52 / titanyum
Top atış kumanda kolu Döküm alüminyum
Eğim ve döndürme grubu Karbon çeliği; pnömatik kilit
Su Topu tüpleri 4 x 20 litre / 200 bar
Ünitenin uzunluğu ve çapı 1850 x 200 mm
Toplam ağırlık 180 kg
Su atım miktarı Min.3.0 / Max.12/15 litre
Atım hızı 120 m/sn. = 432 km/saat
Atış mesafesi 64 mt. / max.
Etkili mesafesi 10 - 40 metre



IFEX ŞOK YANGIN SÖNDÜRME TEKNOLOJİSİ

SOK SU TOP ARAÇ ÜSTÜ MONTAJ KİTİ

FTX 3012 Şok Su Topu Ünitesi, bina, fabrika, orman ve doğa yangınlarıyla
mücadele için, araç üzerine monte edilmek amacıyla üretilmiştir.
Her biri 12 veya 15 litre kapasiteli olan Şok Su Topları, daha hızlı
ve etkili olmaları hedeflenerek paralel konumda yerleştirilmiştir.

Bu ünite çok az miktarda su kullanarak büyük
yangınların bile söndürülmesinde elverişlidir.

Püskürtülen mikronize su zerrecikleri, yüksek hızları ve geniş
soğutma yüzeyleriyle güçlü bir yangın söndürme etkisi oluşturmaktadır.

Şok Su Toplarının her bir atımı 1000 litre suyun söndürme gücüne eşdeğerdir.

TEKNIK ÖZELLIKLER
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Su ve katkı tankı kapasitesi 1000 litre
Şok Su Topu Kapasitesi 2 x 12 - 15 litre
Uzunluk x Yükseklik x Genişlik 2400 x 1200 x 1080 mm
Su Topu Hava Tüpleri 4 x 20 litre, 200 bar
Hortum Makara Hava Tüpleri 2x 20 litre / 200 bar
Hava basınç regülatörleri 4 x 300 / 25 bar
Çalışma ve Test basıncı 25 bar / 50 bar
Toplam ağırlık 965.5 kg
Su Pompası kapasitesi 6 barda 800 litre/min.
Su Pompası Motoru 2 silindirli 4 zamanlı - 18Hp
Su basıncı 5 ila 8 bar
Kontrol Ünitesi PLC kontrollü
Kumanda ve pompa enerjisi Akü beslemeli
Voltaj 12 - 24 V  DC
Pompa açma/kapama Uzaktan kumandalı
Yatay ve dikey hareket mekanizması karbon çeliği
Top doldurma/boşaltma Yarı otomatik
Top doldurma süresi 5 ila 7 barda, 3 - 4 sn.
Valf açma/kapama süresi 20 milisaniye
Maksimum atış mesafesi 64 metre
20 metredeki sprey genişliği 4.5 metre
Etkili yangın söndürme mesafesi 10 ila 40 metre



IFEX ŞOK YANGIN SÖNDÜRME TEKNOLOJİSİ

TRAKTÖR ÜNİTESİ

Orman ve Alan yangınları için son derece uygundur.
Standard bir Traktör kısa bir sürede her araziye

uygun söndürme aracına çevrilebiliniyor.
Öne takılan aygıta 25 Litrelik çifte su topu takılıyor.

Iki top arasina yerleştirilen kamera sayesinde nokta atış sağlanabiliyor.
Aracın arkasına Pompa, Kompresör ve su tankı yerleştiriliyor.

Tanklar 2.000 litrelik yada 2.500 litrelik olarak iki türde olabiliyor.
Kumanda ve atışpaneli arac kabini içine yerleştiriliyor.

TEKNIK ÖZELLIKLER

İFEKS TURKEY YANGIN SÖNDÜRME VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ. •  TEB İncirli IBAN: TR720003200000000032819933 • Avrup'dan: TR14003200000000036526571

Topun su kapasitesi 2x25 litre
Atış basına minimum su kapasitesi 10 litre
Atış aralığı 5 saniye
Topun malzemesi Aliminyum
Su tankı kapasitesi 2000 veya 2500 litre
Su tankı malzemesi Camelyaf/Polyester
Su tankı dolumu müdahale anında
Çalısma prensibi Su pompası Pnömatik
Su pompa kapasitesi 7 bar basıncla dakikada 800 litre
Hava Tankı 1500litre/35bar
İhtiyac duyulan tork 20kw / 27,2PS
Kumanda şekli kabin içinden elle
Azami menzil 70 metre
En verimli söndürme mesafesi: 10-45 metre



IFEX ŞOK YANGIN SÖNDÜRME TEKNOLOJİSİ

ÖZEL ARAÇLAR

Tank, Zırhlı Araçlar, İş makineleri, kamyon ve bunlara benzer her türlü araç
üstüne takılabilan Ifex 2 x 12 litrelik dual intruder top sistemi.

Örnekte Hägglunds Sirketine ait araçları görmektesiniz.

TEKNIK ÖZELLIKLER
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Uzunluk x En x Yükseklik 6,90 x 1,87 x 2,45 m
Toplam ağırlık 6,74 ton

5 Silindir Disel motoru 92 KW (125 PS)

6 Silindir Disel Motoru 100 KW (136 PS)
Amortisör

Azami sürat 50 Km/saat
Menzil 330km

Güç

Kauçuk

Uzunluk x En x Yükseklik 8,15 x 3,37 x 2,62 m
Toplam ağırlık 46 ton
Motor MTU MB838CaM500  10 Silindir 610kW
Azami sürat 50 Km/saat
Söndürme Topu 2 x 25 Litre
Azami Mesafe 65metre

1100Litre

600Liter

4 saniye

Su Tankı

Köpük Tankı

Atış aralığı



IFEX ŞOK YANGIN SÖNDÜRME TEKNOLOJİSİ

TÜNEL KORUMASI İÇİN AKILLI ÇÖZÜMLER

TÜNEL KORUMASI İÇİN AKILLI ÇÖZÜMLER

Tünel yangınlarında geçmişte yaşanan facialar öğretti ki hala tünel
ve otoyol yangınlarında ciddi çözümler üretilmesi gerekiyor.

IFEX Teknolojileri tünel güvenliğine katkıda bulunacak yeni bir konsept oluşturmuştur.

Tünel tavanlarına ve duvarlarına monte edilen, raylı veya
sabit sistemler ile araç üstü tünel koruma sistemleri,

etkili olabilmek için sadece az miktarda suya ihtiyaç duyarlar.
Ray sistemi sayesinde ihtiyaç duyulan her noktaya hızla

ulaşılabilmekte ve yangın bir kaç şok atışıyla kontrol altına alınabilmektedir.

Norveç'in batı kıyısında bulunan bir tünelde yapılan yangın deneyleri
SINTEF Enstitüsü test laboratuarı tarafından raporlanmıştır.

Yapılan bütün testler, IFEX Şok Yangın Söndürme Sisteminin
kısa zaman içerisinde (5 ila10 sn.) çok az miktarda su kullanarak
sıcaklığı/ısıyı düşürebilme özelliğine sahip olduğunu göstermiştir.
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IFEX ŞOK YANGIN SÖNDÜRME TEKNOLOJİSİ

RAYLI SİSTEMLER

Mobil S Ünitesi, Ray Sistemine monte edilir ve önceden tasarlanan sayıda
şok atımlar için 2000 - 3500 litrelik su deposu taşıyabilecek yapıdadır.

Ünite, akü ile çalışan elektrik motorları, aküler,
fren tertibatı ve manyetik kilit ile donatılmıştır.

Ünite yüksekliğe bağlı olarak, 20-40 km/saat hızla hareket edebilir.
1000 - 1500 metrelik aralıklarla yerleştirilmiş üniteler,

yangın mahalline 1-2 dakika içinde ulaşabilir.

Yangın halinde, tespit edilen bölümler içindeki
toplar harekete geçer ve atışa başlar.

Sistem yangını birkaç dakika içinde kontrol
ederek sıcaklığı önemli ölçüde düşürür ve itfaiye

personelinin güvenli bir şekilde giriş yapmasına imkan sağlar.
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IFEX ŞOK YANGIN SÖNDÜRME TEKNOLOJİSİ

TÜNEL YANGINLARINA MÜDAHALE ARACI

Her türlü arazide yüksek verim sağlayan IFEX Yangın Avcısı aracı,
2x12 ila 2x15 litre kapasiteli çift şok su topu ile donatılmıştır.

Ayrıca Şok Su Tüfeği ile kullanılan Hortum Makara üniteleri ile desteklenmiştir.
Araç bunlara ilaveten, Şok Su Toplarının su/hava şarjını sağlayan

1000 litrelik su deposu, su pompası ve hava silindirleriyle donatılmıştır.

Toplar, tüm yönlere atım yapmak üzere çevirme ve eğme tertibatına sahiptir.
Bu araç ilk atak için tasarlanmış olup, su ve köpük
uygulamasıyla tüm yangın çeşitlerinde kullanılabilir.

IFEX Şok Su Toplarıyla yapılan atışların, ortam ısısını/sıcaklığını
saniyeler içinde ve önemli ölçüde düşürme özelliği vardır.

Tünel içinde yangın çıkması halinde, tünel menfezlerinden çıkarak
olay mahalline hareket eden araç, sık sık atış yaparak

yangını kısa sürede kontrol altına alır.
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FIRECOPTER

IFEX YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ
Ormanlık alanlarda, tepelerde, vadilerde ve yerleşim alanlarından uzak

tesislerde çıkan yangınlara müdahale etmek oldukça zor bir iştir. 
Bu alanlarda çıkan yangınlara, yeterli teçhizat ile 

zamanında ulaşmak neredeyse olanaksızdır. 
Yüksek hacimli söndürme maddesi boşaltan uçak ve 

helikopter sistemleri, uzun yıllar kullanılmaktadır. 
Ancak, bu sistemler ağır yükleri nedeniyle, yangın Mahalline

yeterince yaklaşamamakta ve iyi hedefleme yapamamaktadır. 
Bu nedenle, boşaltılan söndürme maddesi gerekli etkiyi gösterememektedir.

Söndürme maddesinin çoğu yere düşmeden buharlaşmakta
yada yangın mahalline isabet etmemektedir.

Söndürme sürecini uzatan bu handikaplar neticesinde yangın,
rüzgarın da etkisiyle büyümekte ve kontrolden çıkmaktadır.

Uzun süren bu çalışmalar nedeniyle, hem kayıplar artmakta 
hem de söndürme çalışmalarının maliyeti çok yükselmektedir.

Bir başka problemde, Büyükşehir'lerdeki yüksek bina yangınlarıdır. 
İtfaiye araçlarının merdivenleri çoğu zaman bu yangınlara ulaşamamakta 

ve yangını kontrol altına almak neredeyse imkansız hale gelmektedir. 
Bu yangınlar, itfaiyecilerin daima kabusu olmuştur. IFEX Helikopter Ünitesi 

tüm bu açmazlara çözüm olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. 
Tüm dünya ülkelerinde itfaiyecilerin vazgeçilmez hava gücü olan Firecopter, 

IFEX Teknolojisinin yangın söndürmede ulaştığı olgunluğunun en önemli belirtisidir.

HELİKOPTER ÜNİTESİ
IFEX Helikopter Ünitesi, helikopter kızakları arasına monte edilen

ve bir şase üzerine yerleştirilmiş, 18 litrelikŞok Su Topları, 
yüksek basınç hava kompresörü, su veköpük depoları, havada su 

ikmal sistemi, şok emici tamponlar ve destek ayaklarından oluşmaktadır.
Sistem iki kişi ile 2-3 dakika içinde kolayca monte
edilebilir ve helikopter kalkışa hazır hale getirilir.

Topların eğimleri, nişanlama ve atış gibi tüm fonksiyonlar kokpitten,
pilot ve yardımcı pilot tarafından kontrol ve kumanda edilir.
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HAVADAN ETKİLİ MÜDAHALE
IFEX Helikopter Sistemi, bir çok testten geçtikten sonra Helikopterler Üst

Kurulu tarafından onaylanmış en güçlü ve atak, 
havadan yangına müdahale sistemidir. 

Bu sistemin en önemli özelliği, Şok Su Toplarının 
Yarattığı yüksek verimli söndürme gücüdür.

50-60 metre yükseklikten yapılan 18 litrelik şok atışı 
200 m² alanda söndürme etkisi yaratmaktadır.

Söndürme maddesini en verimli şekilde kullanan bu sistemle
donatılmış bir helikopter, hafif donanımı nedeniyle yangın

mahalline hızlı bir şekilde ulaşmakta ve şok atışları ile
yangını büyümeden kontrol altına alabilmektedir.

Havada su ikmali yapabilen bu sistem, Orman yangınlarında olduğu kadar,
güçlü ve yatay şok atışlarıyla yüksek bina yangınlarında da

itfaiyeciler için tek çözüm haline gelmiştir.
Şok atışlarının yarattığı yüksek ısı emişi yangın mahallindeki sıcaklığı

düşürdüğü için, itfaiyecilerin güvenli bir şekilde giriş yaparak,
kalan yangını söndürmelerine imkan sağlamaktadır.

SİSTEM AVANTAJLARI
Hızlı hazırlık - 5 dakikadan daha az sürede monte edilir.
Kısa bir sürede havadan müdahaleye hazır hale gelir.

60 metreye varan 18 litrelik şok atışlar.
Her türlü su bazlı katkıların kullanılabilmesi (Su, köpük, retardant vs.)

Havada su ikmali (2 ila 3 dakikada).
Ulaşılması zor bölgelerde hızlı, basit ve etkili müdahale

Yangın merkezine ani etki (her atışta 60 m² kaplama alanı)

TEKNIK ÖZELLIKLER
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Şok Su Topu kapasitesi 2 x 18 litre
Su ve Köpük tankı 2 x 155 litre
Toplam ağırlık 350 kg
U x G x Y 2960 x 400 x 200 mm
Bağlantı çerçevesi Alüminyum AL 52
Çalışma basıncı 25 bar
Atış hızı 120 m/sn.
Valf  ON/OFF süresi 20 milisaniye
Max. Atış mesafesi 50 ila 60 metre
Sprey genişliği 4 ila 7 metre
Etkili atış mesafesi 10 ila 40 metre
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İFEKS TURKEY YANGIN SÖNDÜRME VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

Alemdar Mah. Haci Tahsinbey Sok.
Dr. Orhan Tahsinbey Han. No: 5 /13

Sultanahmet - Fatih - Istanbul

Telefon: +90 545 681 48 94
E-Posta: info@ifeks.com

Internet: http://www.ifeks.com
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