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Şirkət haqqında
Fire Safety Caspian Azerbaijan
şirkəti 2018-cü ildə yaradılıb.
Şirkətin əsas fəaliyyət sahələrinə yanğın söndürmə
sistemləri, yanğın mühaﬁzə siqnalizasiyası və digər
təhlükəsizlik sistemləri üzrə müxtəlif növ məhsul və
xidmətləri təqdimi aid edilir.
“Fire Safety Caspian Azerbaijan” bir sıra yerli və
xaric şirkətlərə əməkdaşlıq etməklə qısa zamanda
əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirmişdir.

Xidmətlər
- Layihələndirilmə
- Avtomatik yanğın söndürmə
- Пожарноохранная сигнализация
- Mühaﬁzə-yanğın siqnalizasiyası
- Video – müşahidə sistemləri
- Audio video domofon
- Odsöndürənlərə təhcizat
- Avto dayanacaq sistemləri

Layihələrimiz
Caspian Marine Service Limited — özəl dənizçilik şirkətidir.
Xəzər dənizində neft-qaz hasilatı ilə bağlı əməliyyatların təmin edilməsi və
neft-qaz platformalarına işçilərin daşınması üçün dəniz nəqliyyatı xidmətləri
göstərir.
Xəzər regionunda fəaliyyətə 2006-cı ildə başlamışdır. Əsas fəaliyyəti, müasir
texnologiyalardan və qabaqcıl idarəetmə sistemlərindən istifadə etməklə,
Xəzərin Azərbaycan və digər sektorlarında çalışan şirkətlərə dəniz nəqliyyatı
xidmətlərinin göstərilməsindən ibarətdir.Fəaliyyət göstərdiyi sənaye sahəsində
davamlı inkişaf məqsədi ilə şirkət digər şirkətlərlə əməkdaşlıq edir və bütün hüquqi
tələblərə uyğun və mümkün qədər əsaslandırılmış şəkildə təşkil edir.
«Fire Sfety Caspian Azerbaijan» şirkəti qazlı söndürmə (Co2) sisteminin texniki servisi və
yanğin söndürmə balonlarının doldurulmasıni xidmərtini qöstərib.

Layihələrimiz
"Saipem" energetika və infrastruktur sektorlarında böyük layihələrin mühəndisliyi,
qazma və tikinti sahəsində qabaqcıl şirkətdir. Bu, beş biznes bölməsində
(Oﬀshore E&C, Onshore E&C, Oﬀshore Drilling, Onshore Drilling and XSight,
konsepsiyası dizaynına həsr o.lunmuş) bir şirkətdir. "Saipem" müştəri tələblərini təmin
etmək üçün həlləri müəyyənləşdirmək üçün istifadə etdiyi fərqli bacarıq və səlahiyyətləri
və yüksək texnologiyalı aktivləri olan qlobal həll provayderi. Milanın birjasında
siyahıya alınmış, dünyanın 60-dan çox ölkəsində mövcuddur və 120 müxtəlif millətdən
32 min işçisi var.
«Fire Sfety Caspian Azerbaijan» şirkəti nəfəs alma aparatının texniki servisi, qazlı söndürmə (Co2)
sisteminin texniki servisi və oksigen və helioksigen selindirlərin hidravlik test xidmərtini qöstərib.

Layihələrimiz
Caspian Drilling Company Limited şirkətimizin əsas məqsədi, öncül dəniz qazma operatoru
olmaqla, ən yüksək səviyyədə quyu mühəndisliyi, kompleks layihə idarəetməsi və qazma
xidmətləri ilə təmin etməkdir. Biz bu məqsədimizə, səriştəli və işə həvəsli heyətin integrasiyası,
texniki cəhətdən tələbkar mühitə diqqət yetirməklə ən yeni texnologiyalara cavab verən
yüksək standartlı avadanlıq və əməkdaşlarımızın sağlamlığına və təhlükəsizliyinə xüsusi
önəm verməklə nail oluruq.
«Fire Sfety Caspian Azerbaijan» şirkəti nəfəs alma aparatının texniki servisi,
oksigen və helioksigen selindirlərin hidravlik testi və Ansul R-102 sisteminin texniki servisi və
yanğin söndürmə balonlarının doldurulmasıni xidmərtini qöstərib.

Layihələrimiz
Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
осуществляет добычу, разведку и разработку нефтяных и газовых месторождений
на территории Азербайджанской Республики, занимается производством, переработкой,
транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, а также экспортом нефтяных и
нефтехимических продуктов, поставкой газа во внутренних и внешних рынках, в том
числе обеспечивает население Азербайджана природным газом и поставляет его в
промышленной сфере страны. При SOCAR функционируют три производственных
объединения, два нефтеперерабатывающих завода и один завод по переработке газа,
Нефтяной Флот, Завод глубоководных оснований, два треста и 22 подструктур,
включительно один институт.
«Fire Sfety Caspian Azerbaijan» şirkəti 14000 yanğin söndürmə balonlarının doldurulmasıni
xidmərtini qöstərib, və 6000 yeni yanğin söndürmə balonların satışiyla təmin edib.

XÜSUSİ LİSENZİYA

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

XÜSUSİ LİSENZİYA

ISO SERTİFİKATI

RECOGNITION SERTİFİKATI

Yanğın təhlükəsizliyi sistemləri (Yanğın siqnalizasiyası)

Yanğın siqnalizasiyasının vasitələri yanğının ilkin mərhələdə aşkar edilməsi və yanğının yaranma vaxtı və
məkanı haqqında həyəcan siqnalını ötürmək və lazım
olarsa avtomatik söndürmə və tüstüsovurma sistemlərinin
işə salınmasıdır. Yanğın siqnalizasıyası yanğının ilkin
əlamətlərinə (tüstü, istilik, alov) reaksiya verir.
Yanğın mühaﬁzə siqnalizasiyasi isə özündə həm
mühaﬁzəni (qapı və ya pəncərənin açılması), həm də
yanğına aid funksiyaları birləşdirir. Yanğın siqnalizasiyasının
quraşdırılması hissədən ibarətdir - avtomatik (tüstü, istilik və
kombinə edilmiş) yanğın xəbərvericiləri, manual yanğın xəbərvericiləri,
avtomatik və manual yanğın xəbərvericiləri.

Avtomatik söndürmə sistemləri

Avtomatik sulu yanğın söndürmə sistemləri СниП normalarına uyğun olaraq suvarma kanalının növünə
görə sprinkler və drençerli söndürmə sistemlərə bölünürlər.
Sprinkler sistemi hava və ya su ilə doldurulmasına görə qidalandıran
və bölüşdürən borular su ilə doldurulan, hava ilə doldurulan, hava
və su ilə doldurulanlara bölünürlər. Drençerli söndürmə sistemləri bir
neçə kateqoriyay bölünürlər - elektrikli, hidravlik, pnevmatik, mexaniki,
kombine edilmiş.

Yanğın söndürmə cihazları

Yanğınların söndürülməsində yanğın söndürmə cihazlarından geniş istifadə olunur. Yanğın söndürmə cihazlarının müxtəlif növləri olsa da, onların hamısından yanğınların ilkin mərhələsində istifadə edilir. Yanğın söndürmə
cihazının tipini potensial alışan maddənin tipinə və şəraitə uyğun olaraq seçilməlidir. Yanğın söndürən cihazlar , tez istifadə olunacaq bir yerdə yerləşdirilməlidir .
Yanğın söndürmə cihazlarının tipləri:
Sulu yanğın söndürücülərin tərkibində olan su güclü təzyiqlə odun üzərinə vurulur və bir dəfə açılaraq, axıradək istifadə olunur.
Toz şəkilli maddələr olan yanğın söndürücülərin tərkibində natrium bikarbonat var. O, havada olan oksigenin yanan maddəyə çatmasına mane olur. İstənilən halda istifadə edilə bilər. Amma yadda saxlamaq lazımdır ki, yerə
səpilmiş tozları səliqəli təmizləmək lazımdır. Bu tip yanğın söndürücülər həm eﬀektivliyinə, həm də qiymətinə görə sərfəlidir, maşında rahat gəzdirilir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür yanğın söndürücülərdən qapalı
yerlərdə istifadə etdikdə tənəﬀüs orqanlarına zərər vurmaq olar.
Köpük yaradan kimyəvi tərkibli yanğın söndürücülərin tərkibində olan kimyəvi maddələr hava ilə təmasa girdikdə karbonat anhidridi əmələ gəlir ki, o da yanan maddənin üzərini pərdə kimi örtür. Bundan başqa köpüyün maye
hissəsi buxarlanır və istiliyi udaraq yanacağı soyudur. Onlardan maşınların və texnikanın olduğu yerdə istifadə etmək olmaz.
Karbonatlı yanğın söndürücülərin tərkibində karbon anhidridi var. O, istənilən yanğın hadisəsi üçün idealdır və heç bir texnikanı və materialı korlamır. Karbon anhidridi elektrik keçiriciliyinə təsir etmədiyi üçün ondan elektrik
cihazlarında, yüksək gərginlikli elektrik xətlərində olan yanğınlarda istifadə etmək olar. Balonda olan sıxılmış qaz istifadə zamanı güclü soyudulma eﬀekti yaradır, hissəvi olaraq quru buza çevrilməklə istiliyin çox hissəsini
özünə çəkir. Bu yanğın söndürücülər zərər vermədiyi üçün onlardan şəkillərin, kitab, xalçalar və digər dəyərli əşyaların olduğu yerdə əminliklə istifadə etmək olar. Yanğın söndürücüdən xaric olan qaz toksiki deyil, amma
boğulma yarada bilər. Buna görə də onlar istifadə olunduğu yerlərdə nəzarət altında olmalıdır.
Yanğın söndürücülərin daha bir növü universal vasitə olub yanan mayelərdə, düz olmayan səthlərdə (avtomobil mühərriki, mətbəə, yüksək gərginlikli elektrik cihazları, bahalı və mürəkkəb texnikalar, təyyarələr) yaranan
yanğınlarda istifadə edilir. Bu yanğın söndürücülər toksiki olduğu üçün havalanmayan mühitlərdə istifadə edilməməlidir. Bu tip yanğın söndürücülər digər tiplərə nisbətən bahalı olduğu üçün az istifadə edilir.
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