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الخطورة

األماكن ذات الخطورة العالية
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قد بدأ داخل غرفة محرك سيارتك إذا لم تكن محمية جيدا ضد الحريق بشكل أوتوماتيك.
from the research about the risky points, your car can be ignited, if not protected.

تسريب في السوائل القابلة
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الوقود
Leaks of fuel system

The leakages of the flammable
Liquids,عال
لإلشت
lubricating oil, gear oil, brake fluid,
ت
areأو زي ـ
fluidك ـ ـة
leakagesلح ـ ـر
fromت ن ـ ـاق ـ ـل ا
theو زي ـ ـ
maintenance,ور أ
زي ـ ـت امل ـ ـوت ـ ـ
thereـ if
or the engine is assembled with no standards,
الفرامل .
may
thisالـصيانـة
سـبب
causeـل ب
sparksلـلسوائ
andسـريـب
flammability.وث ت
فـي حـالـة حـد

is the number one of causes of ignition.
السبب الرئيسي في حدوث إشتعال
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The new technology for fire protection
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مواصفات

للوقاية األوتوماتيك من مختلف أنواع الحريق في محركات السيارات

الـوقـايـة األوتـومـاتـيك مـن الحـريق فـي األمـاكـن ذات الخـطورة
املـرتـفعة تـحت غـطاء محـرك الـسيارة  ،حـاقـن الـوقـود  ،مـضخة
البنزين و الدوائر الكهربية و لوحة املفاتيح في غرفة املحرك.

الوقاية األوتوماتيك من الحريق بسبب الوقود

الـ ـوقـ ـايـ ـة األوتـ ـومـ ـاتـ ـيك مـ ـن الحـ ـريق عـ ـلى
مدار الـ  ٢٤ساعة

آمنة على اإلنسان و البيئة

ضمان شامل ملدة سنتني

2

قـم بـتركـيب كـرات مـيني إيـاليـد فـايـر لـلوقـايـة األوتـومـاتـيك مـن الـغازات الـقابـلة
لـإلشـتعال أو مـن تسـريـبات الـسوائـل و حـدوث اإلشـتعال أو املـاس الكهـربـي
الـذي يسـبب تـآكـل فـي املـطاط أو الـبالسـتيك  ..الـخ داخـل غـرفـة املحـرك أو فـي
الضفيرة الرئيسية.

مواصفات
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تنبيه:
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To install

Mini ELIDE FIRE ® extinguishing ball
in the engine rooms for automatic fire surveillance

للوقاية األوتوماتيك من مختلف أنواع الحريق في محركات وسائل النقل و املواصالت
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مشكالت في املواقف الحقيقية
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to be aware and prevent the fire incident.

عند توقف السيارة في إشارة املرور

When the car stopped at the traffic lights :
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When
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is around 30 °C. If the Oxygen + Fuels + Temperature at the right
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Mini ELIDE FIRE ® extinguishing ball
for
surveillance,
طـفاءautomatic
و لـلتحكم و إfire
حـريق
مـختلف أنـواع الtake
يك مـنcontrol,
لـلوقـايـة األوتـومـاتـ
. تياcertified
أي حريق ذا
and automatically extinguish the fire gets
.معتمدة و تم اختبارها بواسطة بالجهات الحكومية املعتمدة
and tested by the governmental authorities.
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Mini ELIDE FIRE® extinguishing ball for
fire surveillance
داءautomatic
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.ك-رFor
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ك من الحرfrom
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 للوقاية األ- For automatic
.لغازfire
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األوتوrooms.
 للوقاية-

.لتحكمfrom
حة اelectrical
فاتيح لوshort
في مcircuits.
 للوقاية األوتوماتيك من املاس الكهربي و الحريق- For automatic fire surveillance
®رجة مئوية فإن كرات ميني إياليد فاير لن تعمل ذاتيا بدون حدوث
 د١٠٠  عند درجة حرارةAt the temperature 100 degrees Celsius, the Mini ELIDE.صل
FIRE
extinguishing
ي متوا
ل أو شرر كهربball
إشتعا
will not automatically activate itself without touching the flame of fire.
 عند عمل كرات ميني إياليد فاير ذاتيا مع الحري®ق و إطفاؤه فإن بقايا الوسيط اإلطفائيAfter
فة أوactivation
ة قماش جاof
طعthe
ف بقMini
تجفيELIDE
لة ثم الFIRE
ماش مبلextinguishing
املياه أو قطعة قball,
فها بthe
تنظيdisposal
البودرة الجافة يمكن
can be cleansed by water and wiped and dry to avoid the rust.
.بقاذف هواء ملنع حدوث صدأ

يبfire
تركby
م بinstalling
حريق ق
To prevent the

ملنع حدوث

Mini ELIDE FIRE ® extinguishing ball
for automatic fire surveillance.

للوقاية األوتوماتيك من مختلف أنواع الحريق
Mini
Mini

ELIDE FIRE® extinguishing ball for
رتكyour
سياvehicles.
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