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Totalleverandør av brann- og sikkerhetsutstyr



LØSNINGER

INERGEN®
Nordic Fire & Safety AS har lang erfaring

med INERGEN® og Fire Eater sine systemer.
Våre serviceingeniører har kunnskapen og u�ører 

kalkulasjoner ved nye leveringer. Vi har et te� samarbeid med 
Fire Eater Norge når det gjelder deler og løsninger.

Med våre avdelinger så dekker vi hele Norge når det gjelder kontroll
og e�ersyn. Det er årlig e�ersyn på systemene og faste 

intervaller på by�e av komponenter. Nordic Fire & Safety utsteder en 
�lstandsrapport e�er u�ørt kontroll.

Nordic Fire & Safety �lbyr også kunder demonstrasjon av INERGEN®
i vår democontainer på Ågotnes. 

Ta kontakt for 
en hyggelig prat

Audun Hellesøy
Daglig Leder

Mob: 979 78 739



Verdens
Ledende
System
Pålitelig beskyttelse
av selskapets eiendeler mot brann
Fire Eater er det eneste selskapet i verden som er
100% fokusert på inert gass slukkesystemer som 
bruker INERGEN®. Fire Eater kunne lett brukt en 
annen inert gass eller et kjemisk slukkesystem, 
men helt ærlig, vi ser ingen grunn til å gjøre det. Vi 
tror at INERGEN® er verdens sikreste 
slokkingssystem, med over 5000 fullskala tester
som vitner om at det ikke er noen skade på
menneskers helse. Ingen annen slokkingsteknologi 
kan tilby en slik garanti, og det er nettopp derfor vi
holder oss 100 % fokusert på den.

Hva betyr dette i praksis?
Ved å unngå bruk av kjemikalier og vann, tilbyr
INERGEN® den beste:

    Beskyttelse av liv
Beskyttelse av bygninger og materialer
Miljøvern

Brannslokke eksperter
Fire Eater spesialiserer seg på utvikling av brannslokke
systemer for industrien. Fire Eater systemer bruker kun 
naturlig gasser som effektivt kveler branner før de har
mulighet til å spre seg – uten risiko for å skade dine
ansatte eller skade anlegget ditt.

Detekterer branner før de sprer seg
Som i de fleste andre brannslukningssystemer aktiveres 
INERGEN® systemer av detektorer. Så snart en brann 
oppdages, frigjøres INERGEN® og kveler brannen på bare
30 til 40 sekunder. Det gjøres ved å fortrenge oksygen
som gjør at brannen kan puste - og dette gjøres uten 
risiko for mennesker. Uten damp, ingen røyk, og ingen
skadelige kjemikalier.

Miljøvennlig
INERGEN® gir et miljøvennlig alternativ som ikke skader 
ozonlaget. Når den slippes ut, gjenopptar gassene sin
naturlige plass i jordens atmosfære. Den lille mengden
karbondioksid er laget gjennom naturlige prosesser,
så det bidrar ikke til global oppvarming.

V E R D E N S
LEDENDE
S Y S T E M
PÅLITELIGE LEVERANDØRER
Fire Eater er det eneste selskapet i verden som 
er 100% fokusert på inert gass slukkesystemer 
som bruker INERGEN®. Fire Eater kunne le� 
brukt en annen inert gass eller et kjemisk 
slukkesystem, men ser ingen grunn �l å
gjøre det. Vi tror at INERGEN® er verdens 
sikreste slokkingssystem, med over 5000 fullskala 
tester som vitner om at det ikke er noen skade 
på menneskers helse. Ingen annen 
slokkingsteknologi kan �lby en slik garan�, og 
det er ne�opp derfor Fire Eater holder seg
100 % fokusert på den.

HVA BETYR DETTE I PRAKSIS?
Ved å unngå bruk av kjemikalier og vann, �lbyr
INERGEN® den beste besky�elsen av liv, 
eiendeler og miljø.

EKSPERTER PÅ BRANNSLOKKING
Fire Eater spesialiserer seg på utvikling av brannslokke-
systemer for industrien. Fire Eaters systemer bruker
kun naturlige gasser som effek�vt kveler branner før de
har mulighet �l å spre seg – uten risiko for å skade dine
ansa�e eller anlegget di�.

DETEKTERER BRANNEN FØR DEN SPRER SEG
Som i de fleste andre brannslukningssystemer
ak�veres INERGEN® systemer av detektorer. Så snart
en brann oppdages, frigjøres INERGEN® og kveler
brannen på bare 30 �l 40 sekunder. Det gjøres ved å
fortrenge oksygen som gjør at brannen ikke kan 
puste - og de�e gjøres uten risiko for mennesker. 
Uten damp, ingen røyk, og ingen skadelige kjemikalier.
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ONSHORE LØSNINGER

“Kon�nuitet i dri�en er
avgjørende for dagens virksomhet

-

     - vi sørger for at det forblir slik...”
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Løsninger
Forretningskontinuitet
Brannspisende brannsystemer brukes i mange 
forskjellige applikasjoner over hele verden. Den 
hyppigste bruken er for beskyttelse av bygninger eller 
inventar som er avgjørende for kontinuitet i den 
daglige driften.

landbaserte bruksområder
I dag brukes INERGEN® regelmessig på steder som
for bare 2-3 år siden ville vært utenkelig. The
Fleksibiliteten og fordelene ved å ha et raskt
reagerende slukkesystem, uten sekundær skade,
synes å ha fanget im- aginasjon av arkitekter,
konsulentingeniører, og liker. Til tross for et skifte i 
trenden, er Brann Eater-systemer fortsatt mest- brukt i 
dag i serverrom, datarom, kontrollrom, vekslingsrom
og områder der bruk av vann ikke er et alternativ.
V

den sikreste og de beste
Dagens krav og forventning om kontinuitet i den daglige 
driften overgår det som var forventet for bare et par år 
siden. Effektiv brannvern er ikke bare et spørsmål om å 
beskytte verdifulle eiendeler og sikre busi- ness
kontinuitet - det handler også om de totale
eierkostnadene. Fire Eaters mange års erfaring og 
kunnskap er basert på totale eierkostnader. Hvis vi
er involvert tidlig i prosessen, kan vi ofte spare våre 
kunder mer penger enn den totale investeringen i 
brannbeskyttelse.

Totale eierkostnader avhenger av å tenke ut av esken 
for å utvikle kreative løsninger. Derfor gjør vi et poeng av 
å spørre de riktige questions og sørge for at kunden
omhandler samme spesialist fra første kon- takt 
gjennom til prosjektferdigstillelse.
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ONSHORE
L Ø S N I N G E R
FORRETNINGSKONTINUITET
INERGEN® anlegg har mange ulike bruksområder 
over hele verden. Den hyppigste bruken er for å
besky�e bygninger eller inventar som er
avgjørende for forretningskon�nuitet i den 
daglige dri�en.

LANDBASERTE BRUKSOMRÅDER
I dag brukes INERGEN® på steder som for bare få
år siden ville vært utenkelig. Fleksibiliteten og
fordelene ved å ha et raskt reagerende 
slokkesystem, uten sekundære  skader, ser ut �l å
ha fanget interessen �l arkitekter, konsulent-
ingeniører og lignende. Til tross for den ski�ende
trenden brukes INERGEN® for det meste i
serverrom, datarom, kontrollrom, switchrom
og andre områder hvor vann ikke er en mulighet. 

DET SIKRESTE OG DET BESTE
Dagens forventning om kon�nuitet i den daglige 
dri�en overgår det som var for bare et par år siden. 
Effek�v brannbesky�else er ikke bare et spørsmål om
å ta vare på verdifulle eiendeler, forretningsdri�
og å minimere produksjonsnede�d; det er også 
et spørsmål om å op�malisere totale eierkostnader
uten å gå på akkord med helse og sikkerhet.

TOTALKOSTNADER VED EIERSKAP
Hvis vi er involvert �dlig i prosessen, kan vi o�e 
spare våre kunder mer penger enn den totale
investeringen i brannsikkerhet. Totale
eierkostnader er et spørsmål om å tenke ut av
boksen og finne krea�ve løsninger. De�e oppnår vi
ved å s�lle de rik�ge spørsmålene og å sørge for at             
kunden jobber sammen med samme spesialist fra 
første kontakt �l prosjek�ullføring  

NORDIC
FIRE & SAFETY AS
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Nordic Fire & Safety
leverer systemer i hele

KYSTEN
og langs hele
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INERGEN®

INERGEN® er en naturlig slokkegassblanding som
skaper et brannsikkert miljø

-

Det �lbyr total sikkerhet og trygghet ved å
slukke branner øyeblikkelig i alle situasjoner 

-

INERGEN® består av gasser som
forekommer naturlig i jordens 
atmosfære:

-

NITROGEN52
ARGON 40

CARBON DIOXIDE  8
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MARINE LØSNINGER

“ En kjede er ikke sterkere
enn si� svakeste ledd... 
Fornu�ig tenkning skaper 
fornu�ige løsninger”



MARINE
LØSNINGER
FORRETNINGSKONTINUITET
INERGEN® anlegg har mange ulike bruksområder 
innen marineindustrien. På grunn
av det kri�ske behovet for forretningskon�nuitet 
har de vik�gste spørsmålene i marineindustrien 
all�d vært effek�vitet og pålitelighet.

MARINE MILJØET
INERGEN® blir nå utplassert på steder som 
for bare 2 �l 3 år siden ville ha vært utenkelig. 
Systemer blir større og større og kombinerer
vannbaserte systemer med et totalt flomsystem,
hvor INERGEN® synes å være den sikre 
løsningen for frem�den. Fleksibiliteten og 
fordelene ved å ha en raskt reagerende slokke-
system, uten sekundære skade, har fanget 
oppmerksomheten �l skipseiere, skipsdesignere, 
ver� og konsulen�ngeniører.      

DET SIKRESTE OG DET BESTE
Dagens forventning om kon�nuitet i den daglige 
dri�en overgår det som var for bare et par år siden. 
Effek�v brannbesky�else er ikke bare et spørsmål om
å ta vare på verdifulle eiendeler, forretningsdri�
og å minimere produksjonsnede�d; det er også 
et spørsmål om å op�malisere totale eierkostnader
uten å gå på akkord med helse og sikkerhet.

TOTALKOSTNADER VED EIERSKAP
Hvis vi er involvert �dlig i prosessen, kan vi o�e 
spare våre kunder mer penger enn den totale
investeringen i brann sikkerhet. Totale
eierkostnader er et spørsmål om å tenke ut av
boksen og finne krea�ve løsninger. De�e oppnår vi
ved å s�lle de rik�ge spørsmålene og å sørge for at             
kunden jobber sammen med samme spesialist fra 
første kontakt �l prosjek�ullføring.  
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SPESIELLE LØSNINGER

“Forskjellen mellom å tro og vite blir 
o�e misforstå�. Sikring av historiske 
bygninger er ikke all�d det samme 
som å sikre uvurderlige eiendeler”



SPESIELLE
LØSNINGER
INERGEN® slokkesystemer brukes i flere typer
miljø, både tradisjonelle og utradisjonelle, over
hele verden.
Selv om systemene all�d �lpasses, bruker vi
o�e standardløsninger som modifiseres �l å
passe kriteriene �l kunden.
Fra �d �l annen får vi forespørsler med
tekniske u�ordringer hvor det ikke er noen
teknologiske eller andre slokkeløsninger
�lgjengelig for kunden.
Da er �den inne for spesial�llpassede løsninger. 

Det er mange grunner �l at tradisjonelle slokke
løsninger ikke er å foretrekke. I noen �lfeller kan
det være pga. forsikringskrav. I andre �lfeller kan 
eksisterende slokkesystemer re� og sle� ikke være 
passende. Sånne løsninger kan det være behov for i 
historiske bygninger, store varelager, unike 
produksjonslokaler, vindmøller, biomasseanlegg 
og siloer.

Kontakt oss for den 
perfekte løsningen med INERGEN®

NORDIC
FIRE & SAFETY AS



Din SAFETy er vår virksomhet

Brann spiser A/S - Vølundsvej 17 - dK-3400 Hillerød - tlf:+45 7022 2769

Faks: +45 7023 2769 – info@fire-eater.com – www.fire-eater.com – CVR-nr.: 59538713

Din TRYGGHET er vår jobb

NORDIC
FIRE & SAFETY AS
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