
Alüminize elbise, yangınla mücadele sırasında yangınla mücadele eden personelin, 
yangın ortamından can ve mal kurtarma, yangın söndürme çalışmaları esnasında 
alev ve sıcaklığın olumsuz etkilerinden korumak için kullanılmaktadır.

Alüminize kumaşlar, cam elyaf, KEVLAR veya bu tarz alev almaz kumaşların bir 
yüzüne yüksek sıcaklığa dayanıklı alüminize bir polyester filmin vakum altında 
kaplanması yoluyla üretilmektedir. Altında kullanılan kumaşın cinsine, yapısına, 
alüminize filmi çeşidine bağlı olarak koruma seviyesi değişmektedir.

YANGINA MÜDAHALE ELB�SES�

YANGINA YAKLA�MA ELB�SES�

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA
4-21-01-000031 Yang�na Girme Elbisesi Komple 

7-21-01-000066 PBI �TFA�YEC� CEKET� �WILDLAND  Tri  Guard� -XL- 1472000A1
7-21-01-000067 PBI �TFA�YEC� PANTOLONU �WILDLAND  Tri  Guard� -XL- 1472001A1

7-21-01-000068  �TFA�YEC� CEKET� �WILDLAND  Viskose� -L- 1472040A1
7-21-01-000069  �TFA�YEC� PANTOLONU �WILDLAND  Viskose� -L- 1472040A1

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA

YANGINA MÜDAHALE ELB�SES�

7-21-01-000039 FIRE 04 HT Composite, �tfaiyeci Kask� (Fotolümünesan)

*Alev gec�kt�r�c� kopol�mer plast�kten �mal ed�lm�şt�r.
*EN 397 ve NFPA 1977 standartlarına uygundur.
*Buhar yapmayan ve ç�z�lmey� engelleyen pol�karbonattan �mal ed�len s�perl�k.
*�ıkarılab�l�r ensel�ğ� gerçek der�den yapılmıştır.
*52-63 cm baş ölçüler�ne göre ayarlanab�l�r.
*Parlak ve yansıtıcı şer�tler� tüm şartlarda �k� taraftanda görüleb�l�r.
*�er�y� tahr�ş etmeyen alev gec�kt�r�c� pamuk müğfer kayışı 
*Tüm yüz maskes�yle kullanılab�l�r.
*Aşağıya �nd�r�len s�perl�ğ� �le b�rl�kte çok haf�f ve kullanışlıdır.
*Orman yangını, kurtarma operasyonları ve endüstr�yel koruma �ç�n tasarlanmıştır.
*Kaskı g�yen k�ş�ye ac�l durumlarda en �y� konforu garant� eder:

*Isıya dayanıklı,  pol�merdan �mal. Şok absorbanı pol�üretan �ç kaplama
*15 dak�kada 250°C’ye, 30 dak�kada 140°C’ye kadar dayanım sağlar.
*Boyun ve yüz dah�l tam baş koruması sağlar. Yüzle temasta tahr�ş� önley�c� NOMEX 
kayışlıdır.
*Ant� s�s kaplı (buğu yapmaz) ve ç�z�lmelere dayanıklı v�zörü EN 166'ya uygundur.
*52-62 cm baş ölçüler�ne göre ayarlanab�l�r. �er� ense koruyuculudur.
*İç havalandırma kanalları güvenl� ve rahat çalışma �mkanı sağlar.
*İç kısmı boyun arkasına ve yüze kadar uzanır.
*Her koşulda görüleb�len yansıtıcı ve lümenesan özell�ğ�.
*Maske �le kullanıma uygundur.
*Ense koruyucu ve v�zörü �le b�rl�kte 1.250 gramdır.
*EN 443:1997 belgel�d�r.

*Ense koruyucu ve v�zörü �le b�rl�kte 1.350 gramdır.
*EN 443:2008'e uygun olup, SOLAS 74 ve CE sert�f�kaları bulunmaktadır.
*İç kısmı boyun arkasına ve yüze kadar uzanır. Boyun ve yüz dah�l tam baş koruması sağlar. 
Mekan�k darbelere dayanım gücü yüksekt�r.
*Ant� s�s kaplı (buğu yapmaz) ve ç�z�lmelere dayanıklı koruyucu v�zörü 250°C’ye kadar 
dayanıklılık sağlamakta olup EN 14458:2004'e uygundur.
*Kompoz�t cam elyaf malzemeden üret�lm�şt�r. Şok absorbanı pol�üretan �ç kaplama.
*52-63 cm baş ölçüler�ne göre ayarlanab�l�r. Alüm�n�ze karbon f�ber veya der� ense 
koruyuculudur.
*10 san�yedek� aşırı d�renc� 1000 °C’d�r. 30 dak�kada 250°C’ye kadar dayanım sağlar.
*İç havalandırma kanalları güvenl� ve rahat çalışma �mkanı sağlar.
*Her koşulda görüleb�len yansıtıcı ve lümenesan özell�ğ�.
*Yüzle temasta tahr�ş� önley�c� NOMEX kayışlıdır.
*EN 443:1997 ve SOLAS 74 belgel�d�r.

ORMANCI KASKI

FIRE 03 �TFA�YEC� KASKI

FIRE 04 HT COMPOSITE �TFA�YEC� KASKI

ÖRME BA�LIK

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

7-21-01-000013 Örme Ba�l�k
ÜRÜN KODU AÇIKLAMA

AÇIKLAMAÜRÜN KODU
7-21-01-000011 Compact 3FF Ormanc� Kask� Sar�-Turuncu

7-21-01-000005 FIRE 03 �tfaiyeci Kask�  K�rm�z� 
7-21-01-000006 FIRE 03 �tfaiyeci Kask�  Sar�-Ye�il
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7-21-01-000039 FIRE 04 HT Composite, �tfaiyeci Kask� (Fotolümünesan)

*Alev gec�kt�r�c� kopol�mer plast�kten �mal ed�lm�şt�r.
*EN 397 ve NFPA 1977 standartlarına uygundur.
*Buhar yapmayan ve ç�z�lmey� engelleyen pol�karbonattan �mal ed�len s�perl�k.
*�ıkarılab�l�r ensel�ğ� gerçek der�den yapılmıştır.
*52-63 cm baş ölçüler�ne göre ayarlanab�l�r.
*Parlak ve yansıtıcı şer�tler� tüm şartlarda �k� taraftanda görüleb�l�r.
*�er�y� tahr�ş etmeyen alev gec�kt�r�c� pamuk müğfer kayışı 
*Tüm yüz maskes�yle kullanılab�l�r.
*Aşağıya �nd�r�len s�perl�ğ� �le b�rl�kte çok haf�f ve kullanışlıdır.
*Orman yangını, kurtarma operasyonları ve endüstr�yel koruma �ç�n tasarlanmıştır.
*Kaskı g�yen k�ş�ye ac�l durumlarda en �y� konforu garant� eder:

*Isıya dayanıklı,  pol�merdan �mal. Şok absorbanı pol�üretan �ç kaplama
*15 dak�kada 250°C’ye, 30 dak�kada 140°C’ye kadar dayanım sağlar.
*Boyun ve yüz dah�l tam baş koruması sağlar. Yüzle temasta tahr�ş� önley�c� NOMEX 
kayışlıdır.
*Ant� s�s kaplı (buğu yapmaz) ve ç�z�lmelere dayanıklı v�zörü EN 166'ya uygundur.
*52-62 cm baş ölçüler�ne göre ayarlanab�l�r. �er� ense koruyuculudur.
*İç havalandırma kanalları güvenl� ve rahat çalışma �mkanı sağlar.
*İç kısmı boyun arkasına ve yüze kadar uzanır.
*Her koşulda görüleb�len yansıtıcı ve lümenesan özell�ğ�.
*Maske �le kullanıma uygundur.
*Ense koruyucu ve v�zörü �le b�rl�kte 1.250 gramdır.
*EN 443:1997 belgel�d�r.

*Ense koruyucu ve v�zörü �le b�rl�kte 1.350 gramdır.
*EN 443:2008'e uygun olup, SOLAS 74 ve CE sert�f�kaları bulunmaktadır.
*İç kısmı boyun arkasına ve yüze kadar uzanır. Boyun ve yüz dah�l tam baş koruması sağlar. 
Mekan�k darbelere dayanım gücü yüksekt�r.
*Ant� s�s kaplı (buğu yapmaz) ve ç�z�lmelere dayanıklı koruyucu v�zörü 250°C’ye kadar 
dayanıklılık sağlamakta olup EN 14458:2004'e uygundur.
*Kompoz�t cam elyaf malzemeden üret�lm�şt�r. Şok absorbanı pol�üretan �ç kaplama.
*52-63 cm baş ölçüler�ne göre ayarlanab�l�r. Alüm�n�ze karbon f�ber veya der� ense 
koruyuculudur.
*10 san�yedek� aşırı d�renc� 1000 °C’d�r. 30 dak�kada 250°C’ye kadar dayanım sağlar.
*İç havalandırma kanalları güvenl� ve rahat çalışma �mkanı sağlar.
*Her koşulda görüleb�len yansıtıcı ve lümenesan özell�ğ�.
*Yüzle temasta tahr�ş� önley�c� NOMEX kayışlıdır.
*EN 443:1997 ve SOLAS 74 belgel�d�r.

ORMANCI KASKI

FIRE 03 �TFA�YEC� KASKI

FIRE 04 HT COMPOSITE �TFA�YEC� KASKI

ÖRME BA�LIK

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

7-21-01-000013 Örme Ba�l�k
ÜRÜN KODU AÇIKLAMA

AÇIKLAMAÜRÜN KODU
7-21-01-000011 Compact 3FF Ormanc� Kask� Sar�-Turuncu

7-21-01-000005 FIRE 03 �tfaiyeci Kask�  K�rm�z� 
7-21-01-000006 FIRE 03 �tfaiyeci Kask�  Sar�-Ye�il
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�TFA�YEC� ELD�VENLER�

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

7-21-01-000075

7-21-01-000073

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

7-21-01-000074
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�TFA�YEC� Ç�ZMELER�

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

7-21-01-000012

4-21-01-000084

4-21-01-000083
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TAM YÜZ, YARIM YÜZ GAZ MASKELER� ve F�LTRELER�

ÇEL�K TÜPLÜ HAVA TENEFFÜS C�HAZI

KARBON F�BER TÜPLÜ HAVA TENEFFÜS C�HAZI

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

4-21-01-000019
4-23-02-000004

4-21-01-000018

7-21-01-000118

7-21-01-000119
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*Yangın başlangıç yangınları söndürmek tasarlanmış 
. Bu yangın malzeme boğucu tabaka oluşturması örtülür.

*Küçük yangın mutfakta, evde kullanılmak üzere cam elyafından ve bazen de 
kevlar adı kumaştan yapılır ve kolayca katlı olarak muhafaza .
*Büyük yangın laboratuvarda, kullanım . 
yünden yapılır (bazen yanmayı sıvı kullanılır.)
*Bu kolay kaplarda monte . Böylece kolayca çıkarılır ve 
yanan sarılır.

KULLANMA: Ateş yakmak üç mevcut olması ısı, yakıt ve yangın 
ya yanan nesneye sarılır ya da yanan ve katı 

kapatılır. yanan veya sarılır kaynağı olur.

*Asbest yüksek ısıya dayanıklı cam elyaf kumaştan .
*EN 1869 .

okul, hastane, otel, akaryakıt ve ulaşım vasıtaları yangına duyarlı 
ortamlarda bulundurulması gereken koruma aracıdır.
*Standartlara uygun, sarıldığı yüzeyden kaymayı bukle dokulu kumaştan 

yüksek sıcaklığa dayanıklı kullanılmıştır.
kullanım kolaylığı sağlayan yüksek sıcaklığa dayanıklı kumaştan tutma 

bulunmaktadır.
*Özel taşıma çantası mevcuttur.

YANGIN BATTAN YELER

EN 1869 BUKLE DOKULU YANGIN BATTAN YES

YANGIN BATTAN YELERÜRÜN KODU

ÜRÜN KODU BUKLE DOKULU YANGIN BATTAN YES

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

ÜRÜN KODU

ÜRÜN KODU

4-21-01-000081

4-21-01-000080

4-21-01-000079

7-21-01-000002

7-21-01-000001

7-21-01-000003

4-21-01-000010

4-21-01-000016
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DE���KEN HIZLI TURBO FAN
*Sürekl� ayarlanab�l�r hava akımı 1.000 den 11.000 CFM’ye
*2 KW Jeneratör �le çalıştırma, çalıştırma elektr�ğ� sınırlandırılmalı
*20 Amp. Düşük elektr�k akım kontrolü
*Toz kaplama 25 mm çel�k çerçeve, havalı last�kl� tekerlekler, her türlü yer t�p�ne uygun
*�ek�leb�l�r taşıma kolu, gen�ş boyutta sağ taraftan çek/�nd�r çalışmalı
*0-20° kolay ve hızlı yerleşt�rme �ç�n sab�tleme fren�

*Yüksek basınç A��al fan
*Korozyona karşı dayanıklı, darbelere karşı korumalı ve prat�k kullanımlı
*��ft duvarlı, UV-korumalı gövde pol�et�lenden 
*�r�z yuvası Ip65 normuna göre su geç�rmez
*Ekstra sess�z çalışma *Ergonom�k, haf�f yapıda

*Sürekl� ayarlanab�l�r hava akımı sıfırdan maks�mum sev�ye
*2 KW Jeneratör �le çalıştırma, çalıştırma elektr�ğ� sınırlandırmalı
*20 Amp. Düşük elektr�k akım kontrolü
*Toz kaplama 25-mm çel�k çerçeve, havalı last�kl� tekerlekler, her türlü yer t�p�ne uygun
*�ek�leb�l�r taşıma kolu, gen�ş boyutta sağ taraftan çek / �nd�r çalışmalı
*20° kolay ve hızlı yerleşt�rmek �ç�n sab�tleme fren�

*Tüm ün�te zor şartlarda kullanıma uygun amaçlı olarak yanmaya karşı korumalıdır.

*245 Watt ekstra korumalı Motor. 220 V 50 veya 60 Hz �ç�n uygundur.

*�zell�kle haf�f ve ergonom�k

*Ant� stat�k korumalı dış yüzey, ekstra tehl�kel� koşullarda kullanıma uygun

*Sağlam ç�ft duvarlı dış gövde (Hava şartlarına, k�myasala ve darbelere karşı korumalı)

*Ekstra sess�z. Elektr�k bağlantı kablosu 9 m uzunlukta.

ENDÜSTR�YEL FAN

DE���KEN HIZLI TURBO FAN

YANMAYA KAR�I KORUMALI FAN

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

4-21-01-000073

AÇIKLAMAÜRÜN KODU

4-21-01-000071

4-21-01-000072

4-21-01-000074
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-Çok katlı yüksek b�nalardan güvenl� b�r şek�lde aşağı atlamada kullanılır.
-Hava tahl�yes� her �k� tarafta da bulunan hava tahl�ye kapaklarından olur.
-Üst ve alt oda olmak üzere �k� odadan oluşmaktadır.
-Aşınmaya karşı yüksek mukavemetl�, su geç�rmez, ısı ve aleve dayanıklı özel polyester kumaştan yapılmıştır.
-Ç�ft d�k�ş yapısı.
-Yatak vücuttak� k�net�k ener��y� tamamen emer, hava durdurucu alt odanın del�ğ�n� otomat�k olarak kapatır ve �n�ş yaptıktan 
sonra ger� sıçramasına asla �z�n vermez. Hava haznes�n� geç�c� olarak kapatır.
-Kanal, ger�leme, kırılma ve yırtılmaya karşı yüksek d�renç sağlayan 1000 den�ye polyester plastomer �le kaplanmıştır.
-Örtüsü, yangın gec�kt�r�c� ve su geç�rmez, 0,42 mm kalınlığında 1000 den�ye polyester �le kaplanmıştır.
-��l�nd�r, 6.8 lt, 300 bar
-5. Kattan 20. Kata kadar kullanılır.

-Çok katlı yüksek b�nalardan güvenl� b�r şek�lde aşağı atlamada kullanılır.
-Hava tahl�yes� her �k� tarafta da bulunan hava tahl�ye kapaklarından olur.
-Atlama yatağından �ğne yer�ne yapıştırıcı madde kullanılmıştır.
-Üst ve alt oda olmak üzere �k� odadan oluşmaktadır.
-Aşınmaya karşı yüksek mukavemetl�, su geç�rmez, ısı ve aleve dayanıklı özel polyester kumaştan yapılmıştır.
-Özel yapıştırıcı madde �le ç�ft d�k�ş yapısı.
-Yatak vücuttak� k�net�k ener��y� tamamen emer, hava durdurucu alt odanın del�ğ�n� otomat�k olarak kapatır ve �n�ş yaptıktan sonra 
ger� sıçramasına asla �z�n vermez. Hava haznes�n� geç�c� olarak kapatır.
-Kanal, ger�l�me, kırılma ve yırtılmaya karşı yüksek d�renç sağlayan 1000 den�ye polyester plastomer �le kaplanmıştır.
-Örtüsü, yangın gec�kt�r�c� ve su geç�rmez, 0.42 mm kalınlığında 1000 den�ye polyester �le kaplanmıştır.
-Elektr�k fanı, AC 220V, 60 Hz (veya 50 Hz.) 400 w - 750 w

HAVA S�L�ND�RL� T�P ATLAMA YATA�I

ELEKTR�KL� FANLI T�P ATLAMA YATA�I

MALZEME 
KODU

ODA 
SAYISI EBAT KULLANILAB�L�R

YÜKSEKL�K
S�L�ND�R 
SAYISI

���ME
SÜRES�

YEN�DEN
���ME SÜRES�

ATLAMA
YATA�I

A�IRLI�I
1 Oda
1 Oda

1 Oda / 2 Oda
1 Oda / 2 Oda
1 Oda / 2 Oda
1 Oda / 2 Oda
1 Oda / 2 Oda

15 m ve alt�
15 m ve üstü

20 m
20 m
25 m
30 m
45 m

Kompozit 6,8 L x1 18 saniye
20 saniye
30 saniye
30 saniye
35 saniye
50 saniye

100 saniye

10 saniye
10 saniye
10 saniye
15 saniye
20 saniye
30 saniye
40 saniye

1 Oda / 2 Oda

3,5x3,5x1,7
3,7x3,7x1,7

4,0x4,0x2,0
4,2x4,2x2,0
4,5x6,0x2,5
6,0x8,0x3,0

7,0x10,0x3,5
7,0x11,0x3,5 60 m 150 saniye 50 saniye

62 KG
65 KG
100 KG
100 KG
105 KG
186 KG
250 KG
450 KG

Kompozit 6,8 L x1

Kompozit 6,8 L x1

Kompozit 6,8 L x1

Kompozit 6,8 L x2

Kompozit 6,8 L x2

Kompozit 6,8 L x3

Kompozit 6,8 L x3

130x70x50
130x70x50
130x70x50
130x70x50
130x80x50
130x80x50
150x80x60
150x80x60

7-21-01-000024
7-21-01-000025
7-21-01-000026
7-21-01-000027
7-21-01-000028
7-21-01-000029
7-21-01-000030
7-21-01-000031

ATLAMA
YATA�I

A�IRLI�I

MALZEME 
KODU EBAT (m) ���ME 

SÜRES�
KULLANILAB�L�R

YÜKSEKL�K
YEN�DEN

���ME SÜRES�

ATLAMA
YATA�I

A�IRLI�I

PAKET
EBATI FAN T�P�

7-21-01-000093
7-21-01-000090
7-21-01-000094
7-21-01-000095
7-21-01-000021
7-21-01-000022
7-21-01-000023

3.5x3.5x1.5
3.7x3.7x1.7
4.2x4.2x2.5
4.5x6.0x2.5
6.0x8.0x3.0
7.0x10x3.5
8.0x14x4.0

30 saniye
35 saniye
37 saniye
40 saniye
80 saniye

120 saniye
150 saniye

15 m ve alt�
15 m ve üstü

20 m
21 m
30 m
45 m
60 m

6 saniye
7 saniye
8 saniye
8 saniye

12 saniye
17 saniye
21 saniye

40 kg
45 kg
80 kg
97 kg

135 kg
210 kg
280 kg

130x70x50
130x75x50
130x75x50
130x80x50
130x80x55

130x80x55
150x120x60

DTV-300cax1
DTV-300cax1
DTV-300cax2
DTV-300cax2
DTV-300ca/500cax2

DTV-500cax2
DTV-500cax2
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