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Čo je INERGEN®?
• INERGEN® je patentovaná zmes inertných plynov, 

ktoré vytvárajú ohňovzdorné prostredie,
• Ponúka úplné bezpečie a duševný pokoj, pretože 

oheň uhasí ihneď a kdekoľvek
• INERGEN® je vyrobený z plynov, ktoré sa bežne 

vyskytujú v našej atmosfére: 
  • Dusík
  • Argón
  • Oxid uhličitý

Najbezpečnejší systém na svete
INERGEN® je najbezpečnejší hasiaci systém na svete, ktorý 
nepôsobí negatívne na ľudské zdravie. Táto skutočnosť bola 
prakticky preukázaná na viac ako päťtisíc testoch. Behom 
vypúšťania INERGEN® nemení skupenstvo, čo zaručuje 
normálnu viditeľnosť v chránenom priestore.

Žiadne iné riešenie toto nezaručuje.

Čo to znamená?
Tým, že sa nepoužijú nebezpečné chemikálie alebo voda, 
INERGEN® ponúka to najlepšie pre:
 ochranu ľudského života
 ochranu budov a majetku
 ochranu životného prostredia

Chráni Vaše vybavenie
Chemické a vodné alternatívy môžu rýchle zničiť drahé 
elektronické zariadenie. Pretože INERGEN® uhasí požiar ešte 
skôr, ako sa rozšíri, nehrozí tu riziko zničenia cenného majetku.

Špecialista na Stabilné hasiace zariadenie:
Naša spoločnosť sa špecializuje na rozvoj priemyslových 
stabilných hasiacich systémov.

Naše systémy využívajú prirodzene sa vyskytujúce plyny, ktoré 
preukázateľne uhasia oheň ešte pred tým, ako sa rozšíri – bez 
rizika poranenia ľudí či zničenia vybavenia.

Pre viac informácii o výrobku INERGEN® kontaktujte prosím 
technické oddelenie spoločnosti Joma Sepo

Uhasí požiare ešte skôr ako vypuknú
Rovnako ako halónové alebo ďalšie chemické systémy 
INERGEN® je aktivovaný EPS. Ako náhle je oheň zistený, 
priestor je zaplavený hasivom INERGEN® a oheň uhasený 
v priebehu 30 – 40 sekúnd.

Systém pracuje na princípe vytesnenia kyslíka, ktorý za 
normálnych okolností umožňuje ohňu horieť – „dýchať“. Celý 
proces hasenia prebieha bez ohrozenia ľudského zdravia – bez 
zápachu, dymu a ničivých chemikálii. 

Šetrný k životnému prostrediu 
INERGEN® navrhuje šetrnú alternatívu, ktorá neničí ozónovú 
vrstvu. Po vypustení sa plyny jednoducho vrátia na svoje 
prirodzené miesto v našej atmosfére.

Malé množstvo oxidu uhličitého sa získava z atmosféry, takže 
nemá žiadny vplyv na globálne otepľovanie.

Pre pokoj duše
Aby ste dosiahli úplnú požiarnu bezpečnosť vo svojej 
spoločnosti, kontaktujte prosím: sepo@sepo.sk, alebo 
navštívte www.sepo.sk


