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A PROTENG egy forradalmian új, teljesen automata tűzoltórendszer, ami nem más, mint egy 18mm vastag

poliamid csőbe töltö� heptafluorpropán gáz, melynek oltási reakcióját a nyílt láng indítja be, pontosabban

a poliamid cső a legnagyobb hőt érintő szakaszán megolvad (ami rendszerint a tűzfészek) és 15 bar nyomással

kiáramlik az oltógáz. A tüzet annak keletkezésekor oltja el. Különböző méretváltozatainak és hajlíthatóságának

köszönhetően számos felhasználási területen állja meg a helyét. A „készülék” kiválóan alkalmas kapcsolószekrények,

személy- és teher autók, autóbuszok, mezőgazdasági- és építőipari gépek, stb. védelmére.

Beszerelése nem igényel komolyabb szaktudást, így bárki könnyedén igénybe vehe�.

Rendkívül megbízható, mivel beszerelés után nem igényel karbantartást, áramforrást! Az időjárási körülmények nem

befolyásolják a teljesítményét. 10 éves működési garancia ado� a termékhez.

A garancia nem egy reklámfogás, vagy jól csengő szlogen, hanem kémiai valóság, mivel a rendszerekben lévő oltógáz

(heptafluorpropan) 10 évig őrzi meg oltóképességét.

Sorolhatnánk oldalakon keresztül mire is jó a PROTENG, de a mi célunk, hogy egy

plusz lehetőséget ajánljunk termékünkkel értékeinek és családja védelme érdekében.

PROTENG, a fully automa�c fire suppression system. This revolu�onary systemis completely self-contained

and is heat-ac�vated. It contains a colorless and odorless gas called heptafluoropropane that acts as a

suppression agent through an 18mm thick polyamidetube.

When exposed to direct flame, the tube melts le�ng the ex�nguishing agent out at a

15 bar pressure and effec�vely puts out the fire at its ini�al stage. 

Because of the size varia�ons and flexibility, the device can be used in a variety of fields.

The devices are designed to protect electronic equipment, computer systems,

automobiles and machinery, etc.

Easy installa�on that requires no maintenance and no power source.

PROTENG is weather-proof and guaranteed to work for 10 years. 

Our aim is to stop the effects of fire for everyone and to keep our valuable assets and families safe.

PROTENG ist ein neues, revolu�onäres, vollautoma�sches Feuerlöschsystem, das eigentlich in ein 18mm großen

Poliamid-Rohr gefüllte Heptafluorpropangas ist. Die Löschreak�on wird durch offene Flamme ausgelöst.

Wenn das Poliamid-Rohr schmelzt, an der Stelle wo es den größten Wärmebelastung bekommt – der Brandherd - ,

fließt das Gas mit 15 bar Druck raus und löscht das Feuer sofort bei der Entstehung.

Dank der verschiedenen Größen und der Flexibilität kann das Produkt in vielen verschiedenen

Bereichen verwendet werden. Das Produkt ist gut geeignet Schaltschränke, PKWs und LKWs, Busse,

Land- und Baumaschinen usw. zu schützen. Der einfache Einbau macht jedem möglich das Produkt zu

benutzen. Es ist äußerst zuverlässig da es keinen Strom und keine Wartung braucht. Die Leistung ist nicht we�erabhängig.

Die Garan�e ist bei uns kein Werbespruch, oder ein Slogan, es ist eine chemische Realität, da das

Löschmi�el im System (Heptafluorpropan) seine Löschfähigkeit 10 Jahre lang bewahrt.

Unser Ziel mit unserem Produkt ist Ihnen eine weitere Möglichkeit zum Schutz Ihrer Wertgegenstände und Familie zu bieten.
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PROTENG TÍPUSOK / PROTENG TYPES / PROTENG TYPEN

PROTENG 100/PROTENG 100 HD PROTENG 250/PROTENG 250 HD
0,2 m3 0,5 m3

PROTENG 500/PROTENG 500 HD PROTENG 1000/PROTENG 1000 HD
1 m3 2 m3



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK / APPLICATIONS / VERWENDUNGSBEREICHE 

- AUTÓBUSZOK
- TEHERAUTȮK
- SZEMĖLYGĖPKOCSIK
- PÁNCÉLOZOTT JÁRMŰVEK
- VONATOK
- HARCKOCSIK
- NEHĖZGĖPEK
- MUNKAGĖPEK
- SZERVERSZEKRĖNYEK
- KÁBELALAGUTAK
- ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK
- MEZŐGAZDASÁGI
  GÉPEK
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- BUSES
- TRUCKS
- AUTOMOBILES
- SECURITY VANS
- TRAINS
- MILITARY AUTOMOBILES 
- HEAVY MACHINERY
- CONSTRUCTION VEHICLES
- AGRICULTURAL MACHINERY
- SERVER ROOMS
- CABLE TUNNELS
- ELECTRIC PANELS
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- BUSSE

- LKWS

- PKWS

- GEPANZERTE FAHRZEUGE

- ZÜGE

- KAMPFPANZER

- BAGGERMASCHINEN

- SERVERSCHRÄNKE

- KABELKANÄLE

- ELEKTRISCHE ANLAGEN

- LANDMASCHINEN
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TULAJDONSÁGOK / PROPERTIES /MERKMALE 

- HAJLÍTHATÓSÁG

- KIS HELYIGÉNY

- NINCS OLTÁS UTÁNI NYOM

- NEM OKOZ KÁRT AZ OLTÁS SORÁN

- NEM IGÉNYEL ÁRAMFORRÁST

- NINCS KORRÓZIÓ AZ OLTÁS SORÁN

- AKTIVÁLÁSKOR HANGJELZÉS /

  SMS ÉRTESÍTÉS
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- FLEXIBEL

- RAUMSPAREND

- KEIN RÜCKSTAND NACH DEM LÖSCHEN

- KEINE SCHADEN BEIM LÖSCHEN

- BRAUCHT KEINEN STROM

- KEINE KORROSION BEIM LÖSCHEN

- BEI AKTIVIERUNG TONSIGNAL/    

   SMS –NACHRICHT

- FLEXIBILITY

- SMALL SPACE

- NO RESIDUE

- NO DAMAGE WILL BE CAUSED

- NO POWER SOURCE REQUIRED 

- NO CORROSION WILL BE CAUSED

- SIREN GOES OFF /

  SMS SENT ONCE ACTIVATED
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SIREN AND LIGHT GOES OFF, AS WELL AS
SMS WILL BE SENT ONCE PROTENG IS ACTIVATED 

TON-UND LICHTSIGNAL SOWIE SMS-NACHRICHT ÜBER
DIE AKTIVIERUNG VON PROTENG.

HANG ÉS FÉNY, VALAMINT SMS ÉRTESÍTÉS
A PROTENG AKTIVÁLÁSÁRÓL

ISO 17025
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UL Recognized Component

JELZŐRENDSZER / INDICATOR SYSTEM / WARNSYSTEM
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