
 Standalone, flexibel, compact, modulair  

en uitermate effectief 

 

De FireTecPro Industrial biedt de mogelijkheid om moeilijk bereik-

bare plaatsen en (mobiele) objecten te voorzien van brand-

detectie, alarmering en blussing. Cruciale en risicovolle compo-

nenten binnen een bedrijfsvoering kunnen nu gemonitord worden 

en in geval van een calamiteit vroegtijdig geneutraliseerd worden. 

Brand begint klein en de mogelijke boosdoeners zijn eigenlijk 

vooraf al bekend: schakelkasten, transformatorruimtes, meterkas-

ten, generatorruimtes, UPS-ruimtes en accupakketten, opslag-

ruimtes voor brandgevaarlijke stoffen, besturingskasten, server-

kasten etc. Juist die kleinere en voor de processen zo belangrijke 

knooppunten waar grote energievermogens verzameld zijn,     

vormen het risico. En deze knooppunten zijn per definitie niet  

geschikt voor de traditionele branddetectie en blussing. Met water, 

koolzuur en poederblus-oplossingen worden de objecten die zo 

belangrijk zijn juist vernietigd of beschadigd. Het blusmiddel is dan 

zo mogelijk nog schadelijker dan de brand. 

De FireTecPro Industrial is modulair op te bouwen. De besturing, 

branddetectie, alarmering, en blussing kunnen nu gescheiden, op 

afstand van elkaar of juist heel compact bij elkaar geïnstalleerd 

worden. Er zijn geen bouwkundige aanpassingen nodig. Er zijn 

geen certificeringen of dure servicecontracten nodig. En minstens 

net zo belangrijk: de FireTecPro is voorzien van het Novec1230 

blusmiddel. Het geleidt niet. Het is niet schadelijk voor mens en 

dier. Het is milieuvriendelijk. Het laat geen residu achter. Dubbele 

brandbestrijding met koeling van de brandhaard en het verdrijven 

van de zuurstof. 

De FireTecPro Industrial is in uiteenlopende ruimtes toepasbaar 

en voor uiteenlopende situaties. Schade wordt beperkt door 

vroegtijdige detectie, directe melding en apparatuurvriendelijke 

blussing met een veilig blusmiddel. 

Standalone! 
Branddetectie, alarmering en blussing daar waar u het nodig heeft. 

Geïnstalleerd daar waar u de ruimte heeft. 

Industrial 

FireTecPro heeft al meer dan 15 jaar 

ervaring met branddetectie en blussing 

in datacenters en serverruimtes met de 

FireTecPro 19 inch versie. Wij passen 

ons aan uw belangen en uw processen 

aan daar waar we kunnen. 

FireTecPro Industrial 



 

Producteigenschappen 

3M 

 Alarmcontact general malfunction / algemene foutmelding. Potentiaalvrij contact dat geschakeld wordt als de FireTecPro niet 

meer juist functioneert als gevolg van bijvoorbeeld te lage druk in de blusfles, defecte batterij, te lage voedingsspanning van 

de batterij, defecte rookmelder. 

 Alarmcontact pre-alarm / vooralarm. Potentiaalvrij contact dat geschakeld wordt als één van de twee rookmelders is        

geactiveerd als gevolg van rookdeeltjes en / of te hoge temperatuur (à 77 graden Celsius threshold). 

 Alarmcontact main alarm / hoofdalarm ofwel blussing. Potentiaalvrij contact dat geschakeld wordt als beide rookmelders zijn 

geactiveerd als gevolg van rookdeeltjes en/of te hoge temperatuur (à 77 graden Celsius threshold).  

 Drukschakelaar op de blusfles en de besturing zijn voorzien van een alarmmelding van te lage druk op het display. Bij te 

lage druk wordt tevens het alarmcontact “algemene foutmelding” geschakeld. De minimale druk op de blusfles die nodig is 

voor een juiste werking van de FireTecPro Industrial is 7 bar. De drukschakelaar is afgesteld op 10 bar. De blusfles is op 

druk gebracht tot 16 bar. Er is ruim voldoende veiligheidsmarge ingecalculeerd om tijdig te kunnen reageren op drukverlies 

zonder dat dit direct afdoet aan de beveiliging van de kast. 

 Input voor geforceerde blussing op afstand evenals een mogelijkheid tot handmatige blussing met een knop op de                  

besturingskast. 

 Het blusmiddel, Novec1230, geleidt niet, dus onbeschadigde apparatuur blijft onbeschadigd! Hierdoor wordt de down-time 

tot een minimum beperkt. In de volgende YouTube-link ziet u een demonstratie van Novec1230. 

 

 Klik op het 3M logo voor het demonstratiefilmpje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Blussing met Novec1230. Veilig voor mens en dier en binnen 5 dagen volledig milieuneutraal. Elk ander gangbaar blusmid-

del laat residu achter na een blussing. In principe is dat niet schadelijk, maar na verloop van tijd verzamelt zich stof in het 

residu wat wél geleidt en wederom voor brand kan zorgen. Novec1230 laat geen residu achter na blussing en vervliegt 

volledig binnen enkele minuten tot een paar uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Alles is dus snel weer online.  

 Novec1230 heeft als chemische eigenschap dat het naar de brandhaard “toegetrokken” wordt. Nadat de vernevelde 

Novec1230 onder hoge druk in contact is gekomen met de hittebron vervliegt het tot een gas. Dit proces onttrekt warmte 

aan de hittebron en het gas verdrijft de zuurstof hetgeen leidt tot een zeer effectieve brandblussing. Kortom, de           

FireTecPro is doeltreffend en veilig voor eenieder die in de omgeving aanwezig is.  

 Er kunnen minimaal twee en maximaal vier optische rookmelders gekoppeld worden aan één besturing. Deze werken 

altijd in paren en reageren zowel op te hoge temperatuur als op rookdeeltjes. Een juiste strategische plaatsing van de 

rookmelders zorgt voor een zo vroeg mogelijke detectie van een beginnende brand. 

 De FireTecPro is voorzien van een display waar de belangrijkste informatie voor wat betreft de status en werking van de 

FireTecPro op uit te lezen is.  

 De FireTecPro is voorzien van twee beveiligingsmodi  (isolate, standby) zodat risicovolle werkzaamheden in de kast, zoals 

solderen, gewoon mogelijk zijn. Isolate wordt gebruikt voor inspectie van de kast, aanpassingen en onderhoud (m.u.v. de 

FireTecPro zelf). Handmatige blussing met een druk op de knop is dan mogelijk. Ontstaat er brand tijdens werkzaamhe-

den, dan kan de engineer de kast direct sluiten en met een druk op de knop het blussen activeren zonder het risico te 

lopen dat de engineer onverwacht het blusmiddel onder hoge druk over zich heen krijgt.  

 De besturingskast is voorzien van een alarm-sounder en een alarm-led. 

 De FireTecPro werkt volledig standalone en is voorzien van een eigen back-up batterij zodat zelfs bij het wegvallen van de 

hoofdvoeding de unit urenlang (circa 4 uur) volledig zijn werk blijft doen. 

 Er zijn drie hoofdvoedingen mogelijk: 230 Volt, 24 Volt en 12 Volt, waardoor er voor elke situatie een passende oplossing 

is. 

 Optioneel is er een modificatie mogelijk waarbij de FireTecPro online gezet kan worden en Alarm Over IP (AOIP) kan door-

geven naar een PAC-centrale of een centraal Network Operations Center (NOC). Hier kan een separate offerte voor aan-

gevraagd worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=qb0Px5YWspc


 

Blusvolume 1 fles 1,7 kubieke meter 

Blusvolume 2 flessen 3,2 kubieke meter 

Afmetingen Controller Breedte = 250 mm, Diepte = 150 mm, Hoogte 300 mm 

Afmetingen blusfles Diameter = 80 mm, Hoogte = 360 mm 

Afmetingen rookmelders Diameter = 105 mm, Hoogte = 50 mm 

Branddetectie 2 of 4 optische rookmelders in duo-werking, passief. 

Detectie op basis van rookdeeltjes en / of te hoge 

temperatuur met als bovengrens 77 graden Celsius. 

Blusmiddel Novec1230 afgeperst met stikstof 

Voeding 110 tot 240 Volt AC, 24 Volt DC of 12 Volt DC 

Inkomende contacten  Max 12 Volt, 0,5 Ampère 

Uitgaande contacten 4 stuks 8 tot 12 Volt DC max. 4 Ampère. Eerste fase 

alarmcontact, tweede fase alarmcontact, contact   

algemene foutmelding, externe blussingsactivatie. 

Display taal Engels 

Batterij back-up 1 x 12 Volt 2 AH batterij on board 

Temperatuurbereik  0 tot 50 graden Celsius 

Toegestane luchtvochtigheid Maximaal 95%, niet-condenserend 

Maximale druk blusflesconfiguratie 20 bar 

Minimale druk blusfles 7 bar 

Onderdrukbeveiliging Digitaal, 10 bar 

Alarmering Akoestisch on board, visueel middels display en led 

op de controller 

Technische specificaties 

Custom modificatie en systeemintegratie is veelal mogelijk. Raadpleeg uw distributeur. 



 

Stap 1 

Bepaal het volume van de kast: lengte x breedte x hoogte. 

De kast dient afgesloten te zijn zodat in geval van een 

blussing het blusmiddel niet direct wegvloeit uit de kast. 

Voor een totaalvolume tot 1,7 m3 kunt u 1 blusfles toepas-

sen. Voor een totaalvolume van 1,7 m3 tot 3,2 m3 moet u 

2 blusflessen toepassen. 

Bestelnummer blusfles: FTP-CYL-INDUS-NOVEC 

Inbegrepen: blusfles afgemonteerd met kop, elektronische 

ontsteking en drukschakelaar, spuitmond (nozzle), 

Novec1230 blusmiddel volledig op druk, bevestigings-

beugel. 

< 1,7 m3 = 1 blusfles 

> 1,7 m3, < 3,2 m3 = 2 blusflessen 

Stap 2 

Kies de voeding voor de besturing. U heeft de keuze uit 

110 - 240 Volt AC, 24 Volt DC of 12 Volt DC. De 230 Volt 

AC versie heeft een eurostekker-aansluiting en de 12 Volt 

DC en 24 Volt DC versies hebben schroefconnectoren. 

De voedingen zijn niet uitwisselbaar.  

Besturing met voeding van 110 tot 240 Volt AC 
Bestelnummer: FTP-NOVEC-INDUS-AC 
Besturing met 24 Volt DC voeding 
Bestelnummer: FTP-NOVEC-INDUS-DC24 
Besturing met 12 Volt DC voeding 
Bestelnummer: FTP-NOVEC-INDUS-DC12 

Bij de 110 tot 240 Volt AC versie is een voedingskabel 

met een lengte van 1 meter met euro-stekker inbegrepen. 

Stap 3 

Bepaal de kabellengte tussen de blusfles en de besturing. 

Deze is dubbel uitgevoerd. Een kabel met draaikoppeling 

voor de bluskop en een kabel voor de drukschakelaar op 

de fles. De drukschakelaar detecteert en alarmeert bij een 

mogelijk te lage druk in de fles. De minimale druk die  

benodigd is voor een goede blussing is 7 bar. De blusfles 

is afgeperst op 16 bar. De drukschakelaar is afgesteld op 

10 bar voor ruim voldoende veiligheidsmarge. 

Bekabeling tussen blusfles en besturing 
Bestelnummer: FTP-EX-ACT-PRS-CABLE 

Inbegrepen: drie-aderige kabel voor de koppeling van de 

besturing met de bluskop, kabel voor de koppeling van de 

besturing met de drukschakelaar op de fles, spiraalbinder, 

aansluitinstructies.  

Bevestigingsmaterialen c.q. kabelgoot worden niet bijgele-

verd in verband met de diversiteit in toepassingen en  

omgevingen. 



 

Stap 6 

Optioneel kunnen er deurcontacten gekoppeld worden aan 

de besturing. De deurcontacten onderbreken de blus-

mogelijkheid van de FireTecPro Industrial. Er kunnen 

maximaal vier deurcontacten aan de besturing gekoppeld 

worden. Het dient als beveiliging tegen een blusactie als 

bijvoorbeeld engineers aan het werk zijn in de ruimte. In de 

ene situatie is dit vereist en in de andere kan dit absoluut 

ongewenst zijn. Bestaande deurcontacten of andere    

potentiaalvrije verbreekcontacten kunnen ook aan de   

besturing gekoppeld worden. Bepaal indien nodig het aan-

tal gewenste deurcontacten en de benodigde kabellengte 

per deurcontact. 

Bestelnummer: FTP-DOORCONT                                                   

Inbegrepen: deurcontact met twee meter kabel,                 

aansluitinstructies.                                                                                   

Bestelnummer: FTP-EX-DOORCONT-CABLE                                 

Inbegrepen: Gewenste totale kabellengte afgemonteerd 

aan het deurcontact. 

Stap 5 

Bepaal de benodigde kabellengte vanaf het punt waar de 

rookmelders geplaatst worden tot aan de besturing. De 

rookmelders werken in paren, dus er is altijd een dubbele 

verificatie van brand. Af fabriek wordt er een kabellengte 

van 1 meter tussen de twee rookmelders gemonteerd. De 

gewenste kabellengte vanaf de rookmelders naar de    

besturing wordt op de rookmelders afgemonteerd en af 

fabriek getest. Er kunnen maximaal twee paar rookmelders 

op één Besturing aangesloten worden. Kabelgoot c.q. 

klemmen worden niet bijgeleverd. 

Bestelnummer rookmelderset: FTP-RTSMK-INDUS      

Bestelnummer rookmelderset extenderkabel:                        

FTP-EX-SMK-CABLE 

Inbegrepen: Twee rookmelders met een tussenliggende 

kabellengte van 1 meter, 1 weerstand 3,3K, de gewenste 

kabellengte van de rookmelders naar de besturing, aan-

sluitinstructies. 

Stap 4 

Bepaal de benodigde lengte aan blusleiding van de blus-

fles naar het bluspunt in de kast / ruimte in meters. Deze 

leiding is stug doch buigbaar (diameter = 12 mm). De  

geadviseerde buigradius is 40 mm. De geadviseerde 

maximale lengte van de blusleiding is anderhalve meter 

met maximaal drie bochten. Het buigen van bochten pre-

valeert boven het toepassen van knieën. Het bevestigen 

van de leiding werkt met klemkoppelingen. De leiding 

wordt in totaallengte voor het project op rol geleverd. Voor 

de bevestiging van de leiding wordt 1 leidingklem per   

meter geadviseerd. 

Samenstelling blusleiding 
Bestelnummer leiding: FTP-DISP-1-INDUS 
Bestelnummer knieën 90 graden: FTP-PP-90 
Bestelnummer sok: FTP-PP-STR 
Bestelnummer leidingklem: FTP-LDKLEM 

Inbegrepen: Totaallengte leiding op rol, 1 leidingschaar    

per project en bijbestelde toebehoren. 



 

U stelt zelf een bouwpakket samen, op maat gesneden voor de te beveiligen situatie. 

Het is van belang dat de te beveiligen ruimte of kast gesloten is, want bij een blussing mag het blusmiddel in de te beveiligen ruimte niet zomaar 

wegvloeien. 

Bepaal om te beginnen het volume van de te beveiligen ruimte. Met één fles Novec1230 à twee liter kan een ruimte van 1,7 kubieke meter geblust 

worden. Er kunnen maximaal twee flessen aan één besturing gekoppeld worden met een maximale capaciteit van 3,2 kubieke meter. Bepaal 

welke hoofdvoeding voor de FireTecPro Industrial unit gebruikt gaat worden: 230 Volt AC, 24 Volt DC of 12 Volt DC. De 24 Volt en 12 Volt opties 

zijn uitermate geschikt voor mobiele oplossingen en brandpreventie ver buiten de bewoonde wereld. Er dienen minimaal twee rookmelders     

geplaatst te worden die werken in een paar. Enkelvoudige detectie resulteert in een vooralarm zonder blussing. Gezamenlijke detectie van rook 

en/of te hoge temperatuur resulteert in een blussing. Een juiste positionering voor vroegtijdige detectie en tijdige blussing is dus van belang. Er 

kunnen maximaal vier rookmelders (twee paar) aan één besturing gekoppeld worden. Er kunnen indien nodig twee deurcontacten gekoppeld 

worden aan één besturing. Als een deurcontact verbroken wordt, onderbreekt dit de werking van de besturing. Handmatige blussing met een druk 

op de knop op het voorpaneel van de besturing is dan wel mogelijk. De FireTecPro Industrial is voorzien van twee beveiligingsmodi, “isolate” en 

volledig “stand-by” zodat werkzaamheden in een kast of ruimte, zoals solderen, gewoon mogelijk zijn. 

Het te beveiligen object moet op het hoogste punt ruimte bieden voor minimaal twee en maximaal vier bedrade rookmelders en een doorvoer voor 

één of twee leidingen voor het blusmiddel (één of twee flessen). Optioneel kunnen deurcontacten gekoppeld worden die bij het openen van de 

deur het systeem onderbreken. De blusfles ter grootte van een colafles dient  op maximaal 2 meter van het bluspunt af gemonteerd te worden. De 

besturing dient op maximaal 20 meter van het object gemonteerd te worden. 

N.B. Het bijgeleverde leidingwerk is zeer goed buigbaar. Buigen verdient de voorkeur ten opzichte van het toepassen van knieën. Er wordt een 

aan te geven totaallengte aan leiding meegeleverd evenals een schaar om deze op lengte te maken. 

De onderstaande schematische tekening geeft de aandachtspunten weer. Deze tekening kunt u geprint gebruiken om ter plaatse in te meten en 

uw bestelling te vereenvoudigen. 

Stap 1 

Bepaal het volume van het te beveiligen 

object: L x B x H = X kubieke meter 

< 1,7 kubieke meter: kies 1 fles (2 indien 

gewenst). 

> 1,7 < 3,2 kubieke meter: kies twee                

flessen. 

>3,2 Kubieke meter: voer de configuratie 

meervoudig uit. 

Stap 2 

Kies de gewenste voeding 

230 Volt 

24 Volt 

12 Volt 

Stap 3 

Bepaal de afstand in meters van de  

blusfles naar de besturing. 

 

Bekabeling blusfles bestelnummer: 

FTP-EX-ACT-PRS-CABLE 

 

Bij 2 flessen: 2x bekabeling bestellen! 

Stap 5 

Bepaal de afstand in meters van de          

besturing naar de rookmelders.                

De bekabeling tussen de rookmelders zelf 

is af fabriek 1 meter.  

Rookmelders per set van 2 bestelnummer: 

FTP-RTSMK-INDUS    

Extenderkabel voor de rookmelderset 

bestelnummer:                                        

FTP-EX-SMK-CABLE     

Stap 4 

Bepaal de afstand in meters van de      

blusfles tot het bluspunt (nozzle) .                      

Het leidingwerk wordt in lengte op rol  

geleverd inclusief 1 kniptang. 

<1,7 m3 =1 fles = 1x blusleiding                     

bestellen 

1,7 m3-3,2 m3 = 2 flessen =                    

2x blusleiding bestellen 

Blusleiding bestelnummer:                     

FTP-DISP-1-INDUS 

Stap 6 

Bepaal de afstand in meters van de                 

besturing naar het deurcontact.  

Deurcontact bestelnummer:                              

FTP-DOORCONT 

Deurcontact extenderkabel bestelnummer: 

FTP-EX-DOORCONT-CABLE                                   

 



 

Communicatie-opties 

Zoals hiervoor beschreven heeft de FireTecPro Industrial drie potentiaalvrije alarm outputs. Deze kunnen bedraad 

doorgekoppeld worden naar elk gewenst systeem dat de puls kan verwerken tot een externe alarmmelding. Indien 

hier (nog) niet in is voorzien biedt FireTecPro add-ons zoals de onderstaande GSM-gateways: de EasyGate Pro en 

de Omega Lite. Als dit niet aansluit op uw wensen, maak uw wensen dan aan ons kenbaar. We helpen u graag   

verder en waar mogelijk realiseren wij een oplossing. 

 

 

2N EasyGate Pro is vrij vertaald een omgebouwde quad band mobiele telefoon waar u een simkaart in kunt plaatsen 

voor de connectiviteit. De EasyGate Pro heeft een SMS-input waar de alarmcontacten parallel op aangesloten    

kunnen worden. In de Gateway definieert u een specifieke alarmmelding die dan per SMS naar een vooringesteld 

nummer verstuurd kan worden. De EasyGate Pro wordt gevoed met een 230 Volt naar12 Volt adapter of recht-

streeks met 12 Volt. Tevens kan er een analoge telefoon of een analoge noodintercom aan de Gateway gekoppeld 

worden om nooddiensten te waarschuwen of melding te doen van problemen. 

De Omega Lite module kan 24 inkomende contacten aan met elk een eigen SMS-melding. Hier kunt u dus heel   

specifiek per FireTecPro Industrial en per alarmcontact terugmelding krijgen. De Omega Lite kan volledig naar de 

klantwensen opgebouwd worden met meerdere GSM-kanalen. 



 

Communicatie-opties 

Met de i-BOX is zelfs alarm over IP mogelijk en FireTecPro heeft al een intensieve samenwerking met een volledig 

uitgerust 24/7 Network Operations Center. De I-BOX is in combinatie met een GSM-router ook mobiel inzetbaar met 

alarm over 3G of 4G. De I-BOX is in verschillende varianten verkrijgbaar en zelfs RFID toegangscontrole voor de te 

beveiligen ruimte is mogelijk! 

En als u iets zoekt wat nog niet bestaat,                                               

dan staan we voor u klaar... 

 



 

De motivatie om te investeren in branddetectie en blussing is 

soms ver te zoeken. Logisch: u schaft iets aan wat u absoluut 

nooit nodig hoopt te hebben. Meestal is de primaire schade 

ook wel verzekerd. Maar de gevolgschade doorgaans niet.  

En de gevolgschade is een veelvoud van de primaire schade. 

Na een serieuze bedrijfsbrand:  

50% gaat nooit meer open*  
*NIVRE onderzoek 

Raadpleeg uw verzekeringsagent. Mogelijk kan uw verzeke-

ringspremie naar beneden bijgesteld worden als u investeert 

in FireTecPro. 

FireTecPro B.V. – P.O. box 4144 – 1620 HC Hoorn – The Netherlands 

www.firetecpro.com – tel. +31(0)229-820822 

 Approved reseller 

FireTecPro B.V. - De Corantijn 8 - 1689 AP Zwaag                                

Tel. +31(0)229-820822 

FireTecPro vindt haar oorsprong in de branddetectie en 

apparatuurvriendelijke blussing voor serverkasten. De 19 

inch rack variant wordt al jarenlang wereldwijd toegepast bij 

zeer uiteenlopende bedrijven en instellingen. Deze ervaring 

maakt FireTecPro uniek. De kennis van branddetectie en 

blussing is gecombineerd met kennis van de apparatuur en 

vooral de data die beveiligd wordt. Brandbestrijders hebben 

geen beeld en gevoel bij de belangen die gemoeid zijn met 

data, datastromen en bedrijfsprocessen. Het moederconcern 

van FireTecPro is gespecialiseerd in systeemintegratie voor 

wat betreft data–, telecom- en beveiligingstechniek. Deze 

multidisciplinaire achtergrond creëert technische en commer-

ciële mogelijkheden waar u uw voordeel mee kunt doen. 

 

 

Wereldwijde ondersteuning  

De FireTecPro wordt geleverd over de hele wereld. Waar wij 

naar streven is dat we overal ondersteuning kunnen bieden 

aan de eindgebruikers dankzij onze lokale distributeurs. Veel 

van deze distribiteurs zijn ook gecertificeerde vulstations voor 

het (her)vullen van onze flessen met Novec1230 of FM-200. 

Op deze manier is het niet nodig om vanuit onze fabriek  

gevulde flessen te verzenden waardoor wij de kosten voor de 

eindgebruikers zo laag mogelijk kunnen houden. De nauwe 

samenwerking met onze distributeurs biedt ons ook de    

mogelijkheid om  technische ondersteuning aan te bieden in 

de taal van de eindgebruiker. Dit is een groot voordeel voor 

de eindgebruikers. 

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden, neemt u dan 

contact met ons op.  

Raadpleeg uw leverancier voor alle modellen en opties. 

Zonder schriftelijke toestemming van FireTecPro is het gebruik van onze foto’s                                              

en teksten niet toegestaan.  

FireTecPro production is CO2 neutral. Novec1230 is environmentally neutral. 

Consider our children’s future: your choice for FireTecPro makes a difference! 



 

37 homes without power 419 homes without power Control room fire. Company bankrupt. 

Unplugged Power supply meltdown 

It does happen 

Server cabinet fire.                                       

Damages estimated at € 12.000.000,- 

High Voltage power overload                       

resulting in short circuit 

Let the FireTecPro control the damage 

when everything else goes wrong... 

 


