expAndA seu AlcAnce,
expAndA seus lucros

como? entre...

O lucro do mundo “interno”
Aqui dentro...

e aqui dentro...

Circuitos elétricos
-- Gabinetes elétricos
-- Caixas de controle
-- Estações de recarga
-- Painéis de comutação
-- Estações de relés

e aqui dentro...

Maquinário
-- Máquinas CNC
-- Máquinas de construção
-- Máquinas agrícolas
-- Equipamentos de
construção
-- Empilhadeiras

Aqui dentro...

Óleos, produtos químicos
e chamas abertas
-- Capelas de laboratório
-- Armazenamento de produtos
químicos e tintas
-- Tanques de armazenamento
de petróleo
-- Circuitos hidráulicos

e aqui dentro...

Áreas de cozimento
-- Cozinhas comerciais
-- Incêndios à base de graxa

e aqui dentro...

Veículos móveis
-- Ônibus e caminhões
-- Trens e Bondes
-- Equipamentos agrícolas
-- Veículos militares

Várias outras aplicações:
-- GERADORES A DIESEL
-- TURBINAS EÓLICAS
-- GUINDASTES DE CONSTRUÇÃO
-- ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO
-- ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES
-- ESTAÇÕES DE CARGA DE BATERIAS
-- EMPILHADEIRAS
-- EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO MÉDICO
-- EQUIPAMENTOS DE TESTE/PRODUÇÃO
-- DUTOS DE CABOS
-- TRANSMISSORES
TODOS OS DIREITOS DE ALTERAÇÃO RESERVADOS

Sistemas de proteção contra incêndios para o interior de equipamentos de alto risco
mais próximo de onde um incêndio pode COMEÇAR

The inside profit zone

Os sistemas contra incêndio exigidos hoje em dia dão proteção da parte externa.
O FireDETEC protege a partir da parte INTERNA - mais próximo de onde o incêndio pode começar
Certos equipamentos de alto risco precisam dessa PROTEÇÃO INTERNA extra

Para seus clientes:

Para você

-- Melhor proteção contra incêndio dos seus equipamentos com a maior
missão crítica
-- Por apenas um pequeno investimento incremental:1€/dia
-- Previne danos e tempo parado devido aos danos causados pelo incêndio
-- Mantém as empresas funcionando

-- Lucros e vendas incrementais
-- 30 x mais lucrativo do que extintores de incêndio
-- Sem canibalização das vendas básicas
-- Expandir as vendas entre os clientes existentes
-- Ganhar novos clientes
-- Aproveita as instalações existentes e a infraestrutura de serviços de
manutenção

TODOS OS DIREITOS DE ALTERAÇÃO RESERVADOS

Expanda seu alcance
Em cada cliente existente há uma venda incremental. Em
cada porta há um novo cliente em potencial
Áreas de construção
-- Maquinário pesado
-- Guindastes de construção
-- Geradores a diesel

Fábricas
-- Máquinas
-- Gabinetes elétricos
-- Empilhadeiras
-- Áreas de cozinha

Operadores de veículos
-- Operadores de ônibus e trens
-- Caminhões
-- Veículos militares
-- Equipamentos agrícolas

Prédios de escritórios
-- Áreas elétricas e de servidores
-- Elevadores
-- Áreas de cozinha

Hospitais e universidades
-- Áreas de controle elétrico
-- Laboratórios de análise
-- Áreas de cozinha
-- Elevadores
-- Geradores de emergência
-- Ambulâncias e helicópteros

TODOS OS DIREITOS DE ALTERAÇÃO RESERVADOS

Expanda seus lucros
Um sistema FireDETEC é tão lucrativo quanto
30 extintores de incêndio

=

TODOS OS DIREITOS DE ALTERAÇÃO RESERVADOS

3 possibilidAdes de sistemAs
pArA todos os tipos de instAlAdor e cApAcidAdes de AlmoxArifAdo

sistemAs pré-proJetAdos

Mais fácil de instalar

- Pré-projetado para as aplicações mais comuns de alto risco
- Tudo em uma única caixa
- Opção de CO2 ou HFC 227 ea
- Fácil de estocar
- Rápido e fácil de instalar

sistemAs de gAbinetes elétricos

sistemAs de mÁquinAs cnc

sistemAs de cApelAs de lAborAtÓrio

sistemAs de cozinhAs comerciAis

sistemAs de motores de Veículos
TODOS OS DIREITOS DE ALTERAÇÃO RESERVADOS

Kits pArA todos os fins
Kits para sistemas semi-completos. Inclui tudo
exceto o sistema de descarga - que pode ser
configurado separadamente

Kits hfc 227 ea indiretos

Kits co2 indiretos

Kits co2 e hfc 227 ea diretos

componentes e peçAs sobressAlentes
Componentes separados para
instaladores para configurar seus
próprios sistemas exclusivos

cilindro / VÁlVulA
hfc 227 ea

Para configurações ILP ou DLP

cilindro / VÁlVulA
co2

Para configurações IHP ou DHP

cilindro / VÁlVulA
Agente clAsse f

Para sistemas de cozinhas comerciais

configure os Kits principAis de Acordo com As suAs necessidAdes
encomendAndo componentes sepArAdAmente

TODOS OS DIREITOS DE ALTERAÇÃO RESERVADOS

cilindro / VÁlVulA
Agente s-55 temperAdo

Para sistemas de motores de veículos

www.rotarex.com

Torne-se um distribuidor e comece
a aumentar seus lucros
★ Dobre o alcance de sua faixa de produtos atual
★ O FireDETEC fornece ferramentas e
treinamento para início rápido
★ 3 níveis de participação disponíveis - com diferentes pacotes
de suporte para ajudá-lo a apoiar / estimular suas vendas

Treinamento presencial de
vendas

Apresentações de
vendas

Folhetos de vendas

Kits de demonstração

Qual programa é o ideal para você?
3 níveis de suporte disponíveis. Peça mais informações ao seu engenheiro.

Platinum

Gold

Sede Mundial
24, rue de Diekirch, BP 19
L-7505 Lintgen
Luxemburgo
Tel.: +352 32 78 32-1
Fax: +352 32 78 32-854
E-mail: info@firetec.rotarex.com

Silver

Entre em contato conosco hoje!

Linha direta de suporte à
engenharia

