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F I R E T R A I N E R
ي مجال

ي �ف
ا�ف ء حول التدريب االح�ت ي

 كل �ش
 السالمة ضد الحريق

Firetrainer

Caddy Füllstation

Silence

جهاز إطفاء للتدريب 

Löscher



•دمي ايسكو)AlSCO( للتدريب عىل إطفاء الحريق الذكية المزدوجة            
 

ي
و�ف محرك إلك�ت

• يصلح لكل الدمى فقط 7,7 كلجم

• إشعال اوتوماتيكي 
• التشغيل اليدوي عن بعد

• نمط لهب عظيم 
• خفيف الوزن بكامل االداء

• سهل التنظيف 
• فقط 7,7 كلجم: أخف مدرب اطفاء!

    

"من أجل سالمة ظهرك"

• سعر ممتاز للغاية 

• مكتمل البناء •بكل كماليات مدرب إطفاء  

)AISCO( من نوع أيسكو

AISCO Firetrainer    
• الجهاز االمثل لشخص منفرد

• 68 سمx 76 سمx 19 سم 

• 26,5 كجم

 
100 AISCO Firetrainer E 

)أيسكو  جهاز تدريب إطفاء الحريق إيه 100( 
"ال يمكن أبرد من ذلك" 

 

AISCO Firetrainer Ultra light 
)أيسكو  جهاز تدريب إطفاء الحريق خفيف جدا(

"أسهل من ذلك اليمكن عمله" 
 

ي 1 من نوع PFS مركبة
دمى 3 �ف يعانص مامص شاشة تلفزيونية مسطحة صمام صناعي



AISCO Firetrainer Caddy SE 
)أيسكو جهاز تدريب إطفاء الحريق عىل عجالت أس أيه(

"ال يوجد مقابل أك�ث من ذلك لهذا السعر"

ماكينات إنتاج الضباب المهنية

ة للغاية • جسيمات ضبابية صغ�ي
ولذلك تعتم الرؤية برسعة   

ي 
مداد الكهربا�ئ • كذلك انتاج ضباب غ�ي مقيد باالإ

• مقاومة لدرجات حرارية ح�ت 250 درجة مئوية  
• مادة معدنية ثمينة من الفوالذ 

 

جديد

عىل سبيل ألمثال مثالي 

ي عند الحريق!
لتمرينات إ خالء المبا�ف

 أيسكو )AISCOِ( محطات تعبئة جهاز تدريب إطفاء الحريق/طفايات التدريب• مبتكر         

 • االئفضل من نوعه

ف   • شبه مح�ت

ي أوربا
 • رقم 1 �ف

ي  
• يمكن إعداده بشكل حر�ف

 • 60 سم x 71 سم x 28 سم 

 • 37 كجم

1502 AISCO Firetrainer E 
)أيسكو  جهاز تدريب إطفاء الحريق إيه 1502(

افية منه" "ال يوجد جهاز مشابه أك�ث اح�ت

ي 
 • مدرب إطفاء حريق حر�ف

 • مساحة حريق واسعة للغاية  

ئ    • تمت تجربته من قبل المطا�ف

ي التدريب للمهام   
• أيضا �ف

 • االئفضل من نوعه

 • 67 كجم
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أيسكو - محطة التعبئة الرسيعة®

 AISCO Firetrainer GmbH
18 Grünstrasse

Freiburg-March 79232
  0-775 94-07665 .Tel

  
                                                                                                                                 info@aisco-firetrainer.com

  www.aisco-firetrainer.com

منذ سنة ١٩٨٩
أفضل نار 2015

F I R E T R A I N E R

ي خالل 
تتم تعبئة جهاز تدريب أطفاء حريق بسعة ٩ ل�ت بواسطة محطة تعبئة أيسكو ألرسيعة® �ف

٢٥ ثانية تماما بالماء

 أو بالماء/الرغوة والهواء المضغوط – أ�ع من أن تتمكن من القيام برش مطفأة ح�ت تفرغ!

ي بالنسبة لك:
هذا يع�ف

ي الواقع فقط جهازي أيسكو – 
أنت تحتاج أن تأخذ ال جانب محطة تعبئة أيسكو ألرسيعة®، �ف

�يع - للتدريب عىل إطفاء الحريق ®،

 بغض النظر عن االئشخاص الذين يتم تدريبهم

ي كان يجب عليك 
اء أجهزة اضافية وكذلك العديد من الطفايات، ال�ت بهذا يمكنك توف�ي تكاليف �ث

أخذها معك.

ي الخدمة تعمل بصوت خافت يشبه الهمس وال يزعج اصدارك 
محطة تعبئة أيسكو ألرسيعة® �ف

للتعليمات.

محطة تعبئة أيسكو ألرسيعة®  هي خفيفة للغاية كالريشة وتز ن ٢٥ كجم، بالطبع هي من الفوالذ 

الصلب الفخم

•أنا أترك أن تتم تعبئته لي
•وبذلك أحتفظ برأ�ي ويدي خاليان 

ي مثالية
•وتعليما�ت

ي خالل 
ي خالل درس الحماية ضد الحريق  تعبئة جهاز أيسكو – للتدريب عىل االطفاء �ف

ي  �ف
"اال�ن يمكن�ف

٢٥ ثانية فقط، دون حاجة لفتح المطفأة، دون جهد."

•يمكن تعبئة الماء أيضا عن طريق خزن الماء

•يمكن تعبئة الماء + الرغوة

لمطفأ الماء + والرغوة

       "بداية" – ٢٥ ثانية – "انتهى"

أ�ع أيسكو – محطة 
ي العالم لتدريب

تعبئة �ف
اطفاء الحريق!

جديد


