
Se comparados à destruição potencial do incêndio, 

os agentes convencionais também podem danificar 

ativos importantes. Os sistemas de supressão de 

incêndio com agente limpo ANSUL® INERGEN®  

protegem a sua propriedade contra incêndio sem 

provocar danos colaterais. O agente INERGEN não é 

sintético, é seguro para as pessoas e é composto de 

gases que as pessoas respiram: nitrogênio, argônio 

e dióxido de carbono. O agente INERGEN também 

é projetado para ser ecológico e atender às normas 

ambientais futuras.

Os sistemas de supressão de incêndio com agente 

limpo ANSUL SAPPHIRE®  são projetados de 

forma personalizada para suprimir rapidamente 

os incêndios e proteger os ativos. O sistema 

SAPPHIRE contém o fluido de proteção contra 

incêndio 3M™ Novec™1230 — um agente limpo 

transparente, inodoro e incolor que preenche os 

espaços protegidos, absorve o calor de forma mais 

eficiente que a água e rapidamente se evapora, 

sem prejudicar as pessoas, os ativos valiosos ou o 

ambiente.

Proteja a sua propriedade 
com a solução mais 
ecológica

Escolha um agente de 
proteção contra incêndio 
revolucionário

SOLUÇÕES TOTAIS

Proteção de 
agente limpo para 

ativos críticos e 
insubstituíveis

Um artefato delicado, único ou todo o centro de 

gerenciamento de dados; cada um oferece desafios 

exclusivos de proteção contra incêndio. Nossa paixão 

pela proteção nos impulsiona a criar soluções que 

ajudam a proteger o que mais importa — as pessoas 

valiosas, os ativos insubstituíveis e os sistemas 

críticos.
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Supressão acessível e 
eficiente para ativos de 
alto valor 

Os indivíduos responsáveis 

por gerenciar e proteger 

ativos, processos e 

instalações de alto valor 

exigem a supressão de 

incêndio de qualidade 

oferecida pelo sistema de supressão de incêndio 

com agente limpo ANSUL FM-200™.  O sistema 

usa o extintor de incêndio FM-200 (HFC-227ea) que 

vaporiza na hora da descarga e absorve rapidamente 

o calor para suprimir imediatamente o incêndio, sem 

deixar resíduos para limpeza.  Ele é não condutivo 

eletricamente, não provocará curto em equipamentos 

eletrônicos ou choque térmico no circuito delicado, 

resultando em menos danos ao equipamento crítico 

e proporcionando tempos de recuperação e de 

inatividade curtos.

Proteja a sua empresa com 
a detecção e controle líder 
do setor

Os painéis de controle de 

liberação de agentes AUTOPULSE 

oferecem opções de detecção e 

controle modernos para se adaptarem à configuração 

das áreas sendo protegidas. Eles podem ser 

configurados com somente alguns dispositivos para 

aplicações em pequenas construções ou um campus 

extenso ou aplicação em muitos andares.  Vários 

modelos oferecem detecção de incêndio confiável, 

sinalização e proteção para edifícios comerciais, 

industriais e institucionais que exigem liberação 

baseada em agente.

O poder de responder 
em caso de início de 
incêndio
A linha completa de extintores 

de incêndio portáteis ANSUL 

o mantém preparado para os 

primeiros minutos críticos de 

um incêndio. Proteja as suas 

pessoas e a sua propriedade 

com os extintores de incêndio 

ANSUL — poderosos, portáteis e projetados para 

durar. Os extintores CLEANGUARD incluem modelos 

padrão e não magnéticos classificados para incêndio 

Classes A, B e C, que não deixam resíduos, não 

requerem limpeza após a descarga e não danificarão 

os materiais, equipamentos ou instalações.  Nas áreas 

da sua instalação que não precisam de proteção do 

agente de limpeza, a linha SENTRY de extintores de 

incêndio portáteis de pó químico, dióxido de carbono 

e água são feitos para combater a mais ampla gama 

de incêndios comerciais.

Observação: a versão em inglês deste documento é a oficial.  Se esse documento for traduzido para qualquer idioma que não seja o inglês e 
houver uma discrepância entre o inglês e a tradução, a versão em inglês prevalecerá.


