
ACTOK PIROSTIKERI UN PIROAUKLAS
Pirostikers ir jauns un unikāls ugunsdzēsības līdzeklis, speciāli izstrādāts, lai aizsargātu elektrības kontaktligzdas, 
elektrosadales skapjus un transformātorus pret aizdegšanos. Pirostikers ir autonoma ugunsdzēsības ierīce ar 
termiski aktivizējamu mikrokapsulētu ugunsdzēsības vielu un darbojas kā pašnostrādājoša ugunsdzēsības sistē-
ma. Paaugstinātas temperatūras ietekmē stikera virsmas aktīvās sastāvdaļas momentāni izdala spēcīgu uguns 
slāpējošu vielu, kas novērš aizdegšanos pašā tā izcelšanās perēklī. 
Pirostikeri paredzēti A, B, C klases ugunsgrēku un elektrības dzēšanai.

KĀ TAS DARBOJAS? 
Pie noteiktas temperatūras tiek aktivizēta mikro-
kapsulēta ugunsdzēsīga viela, kas darbojas kā 
pašnostrādājoša ugunsdzēsības sistēma. 
Normālos apstākļos ugunsdzēsīgā viela ir pilnībā 
izolēta un var tik uzglabāta gadiem ilgi.
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PIROSTIKERA TEHNISKĀ INFORMĀCIJA: 

PIROSTIKERS 

Izmēri mm 

Maksimālais aizsargāja-
mais tilpums 

Nostrādāšanas 
temperatūra 

Ekspluatācijas 
temperatūra 

Piroaukla M ACT P ACT 15 ACT 25 ACT 45 ACT 60

30x30x2 85x45x2 110x65x2 130x90x3 190x90x3 5 mm 

0,2 litri 

120 °C 

-40 /+40 °C 

120 °C 120 °C 

15 litri 25 litri 45 litri 60 litri 100 līdz
2000 litri 

100 °C 100 °C 150 °C 

-40 /+40 °C -40 /+40 °C -40 /+40 °C -40 /+40 °C -50 /+80 °C 

PIROSTIKERA PRIEKŠROCĪBAS:

būvju un ēku elektroinstalācijas mezglos, elektriskajos 
skapjos, elektrības sadalītājos, pagarinātājos, uzlādes 
ierīcēs, sprieguma stabilizatoros;
audio un video ierīcēs, radio un TV iekārtās;
serveros, datoros un personālajos datoros;
apgaismes ierīces un gaismas avotos;
pārtikas gatavošanas un uzglabāšanas ierīcēs,
ierīcēs audumu apstrādāšanai (mazgāšana, gludināšana, 
žāvēšana, tīrīšana);
ierīcēs telpu uzkopšanai, tīrīšanai;
dažādās izklaides ierīcēs;
dzelzceļa transportā; 
u.tml. 

PIROSTIKERS IR PAREDZĒTS LIETOŠANAI DAŽĀDĀS 
ELEKTROIETAISĒS NO 50 V LĪDZ 1000 V, PIEMĒRAM: 

KLIENTU ĒRTĪBĀM SIA „FN-SERVISS” SPECIĀLISTI NODROŠINA ACTOK PRODUKTU 
     Aprēķinus un projektēšanu
     Uzstādīšanu
     Apkalpošanu
Lai uzzinātu vairāk par piedāvājumu un izcenojumiem, sazinieties ar mums!

efektīvs pašiedarbes ugunsdzēsības līdzeklis;
speciāls pielietojums elektroietaišu aizsardzībai;
piemērojams ugunsdzēsības klasēm A, B, C;
miniatūrs izmērs un mazs svars;
autonoms, neprasa strāvas padevi;
pēc iepakojuma atvēršanas uzglabāšanas 
termiņš ir 60 mēneši; 
ekspluatācijas temperatūra ir -40 /+40 °C, 
mitrums 80%;
darbojas kā vietējā ugunsdzēsības iekārta;
samazina ugunsbīstamības risku;
Actok produktiem tiek nodrošināta garantija - 5 
(pieci) gadi 
augsta efektivitāte
Actok produkti ir testēti un sertificēti atbilstoši 
Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.


