
-  จำ�หน่�ยเครื่องดับเพลิง (ม�ตรฐ�น มอก.332-2537) และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด

- จำ�หน่�ยอุปกรณ์คว�มปลอดภัย (Safety) ทุกชนิด 

- รับบรรจุน้ำ�ย�ดับเพลิงทุกชนิด

- บริก�รฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมหนีไฟ(ต�มกฎหม�ย) 

- บริก�รฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง

บริห�รง�นโดย อ.ชัยวัฒน์ ติว�ไชยพันธ์



MULTI PURPOSE MONOAMMONUIM PHOSPHATE   

DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง)   

ส�ยส่งน้ำ�ดับเพลิง 

Syntex Unidor ชนิดผ้�ใบ

ชุดอุปกรณ์ส�ยส่งน้ำ�ดับเพลิง

ประจำ�อ�ค�ร

ตู้เก็บส�ยส่งน้ำ�ดับเพลิงดับเพลิง 

(Fire Extinguisher Cabinet)

น้ำ�ย�โฟมดับเพลิง

FIREADE 2000 FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง)   

Co    FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊�ซค�ร์บอนไดอ๊อกไซด์

CLEAN FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงชนิด HALOTRON

WATER & FOAM STAINLESS STEEL

เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ� และฟองโฟม (ถังแสตนเลท)

AUTOMATIC CLEAN FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีดับเพลิง ABC (อัตโนมัต)

คุณสมบัติ      ส�ม�รถดับไฟที่เกิดจ�กไม้, กระด�ษ, ผ้�, พล�สติก,น้ำ�มัน,

  แก๊ส,ไฟฟ้�ซ๊อต, ฉีดออกม�จะเป็นผงเคมีฟุ้งกระจ�ยทำ�ให้

 เกิดคว�มสกปรกเสียห�ยต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้�

ฉีดได้ไกล  6 - 8  เมตร

ฉีดได้นาน    10 – 15 วิน�ที

สถานที่ติดตั้ง    สต๊อกและล�นจอดรถ (ในที่โล่ง)                         

ขนาด    15 ปอนด์         10 ปอนด์

คุณสมบัต ิ  ส�ม�รถดับไฟที่เกิดจ�กไม้, กระด�ษ, ผ้�พล�สติก, น้ำ�มัน, แก๊ส,  

 ไฟฟ้�ช๊อต เมื่อฉีดออกม�จะเป็นฟองละเอียด ไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม

ฉีดได้ไกล      6-8 เมตร

ฉีดได้นาน       ขน�ด 10 ปอนด์ ฉีดได้น�น 15 วิน�ที

   ขน�ด 12 ปอนด์ ฉีดได้น�น 25 วิน�ที

สถานที่ติดตั้ง  โรงง�นอุตส�หกรรม , บ้�นพักอ�ศัย และสถ�นที่ทั่วไป

ขนาด     15 ปอนด์         10 ปอนด

คุณสมบัติ    ส�ม�รถดับไฟเกิดจ�กน้ำ�มัน แก๊สและไฟฟ้�ช๊อตลักษณะที่ฉีด

 ออกม�เป็นไอก๊�ซเย็นสีข�วไม่ทำ�ให้เกิดคว�ม

 สกปรกเสียห�ยต่อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้�

ฉีดได้ไกล      3 เมตร

ฉีดได้นาน     10 วิน�ที

สถานที่ติดตั้ง   บริเวณพื้นทีหน้�ร้�น ห้องครัว สำ�นักง�น ห้องคอมพิวเตอร์   

 ห้องไฟฟ้�

ขนาด          15 ปอนด์        10 ปอนด์         5 ปอนด์

คุณสมบัต ิ     ส�ม�รถดับไฟที่เกิดจ�กไม้, กระด�ษ, ผ้�พล�สติก, น้ำ�มัน, 

 แก๊ส, ไฟฟ้�ช๊อตเมื่อฉีดออกม�จะเป็นไอระเหยสีข�ว 

 ไม่ทำ�ให้เกิดคว�มสกปรกเสียห�ยต่อทรัพย์สิน และอุปกรณ์

 ไฟฟ้�ทุกชนิด และเป็นน้ำ�ย�ที่ไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม

ฉีดได้ไกล      6-8 เมตร

ฉีดได้นาน    10 – 12 วิน�ที

สถานที่ติดตั้ง  บริเวณพื้นที่หน้�ร้�น ห้องครัว สำ�นักง�นห้องคอมพิวเตอร์ 

                      ห้องไฟฟ้�

ขนาด                  15 ปอนด์        10 ปอนด์         5 ปอนด์          2 ปอนด์

คุณสมบัต ิ    ส�ม�รถดับไฟที่เกิดจ�กน้ำ�มันพืชลุกไหม้ในกระทะของห้อง

                   ครัวโดยเฉพ�ะ และยังใช้ดับไฟที่เกิดจ�กไม้   กระด�ษ

        ผ้� พล�สติก และส�รไวไฟทุกชนิด ลักษณะที่ฉีดออกม�เป็น

                      น้ำ�ย�ฟองโฟมสีข�ว

ฉีดได้ไกล     6-8 เมตร

ฉีดได้นาน             60 วิน�ที

สถานที่ติดตั้ง    ในห้องครัวร้อน, ที่จอดรถ

ขนาด    9  ลิตร

คุณสมบัติ    ส�ม�รถดับไฟที่เกิดจ�กไม้, กระด�ษ, ผ้�พล�สติก, น้ำ�มัน,

  แก๊ส, ไฟฟ้�ช๊อต เมื่อฉีดออกม�   จะเป็นผงเคมี (ข้อเสียคือ   

 ทำ�ให้อุปกรณ์สกปรก) และอุปกรณ์ไฟฟ้�ทุกชนิด และเป็นน้ำ�  

 ย�ที่ไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม

ฉีดได้ไกล            6-8 เมตร

ฉีดได้นาน           10 – 12 วิน�ที

สถานที่ติดตั้ง        บริเวณพื้นที่หน้�ร้�น ห้องครัว สำ�นักง�น ห้องคอมพิวเตอร์

                   ห้องไฟฟ้�



ชุดผจญเพลิง

(FIRE FIGHTING CLOTHING)

ป้�ยเตือนเพื่อคว�มปลอดภัย

(SAFETY SIGN)

เครื่องช่วยห�ยใจ เซอร์ไวเวอร์ รุ่น แพนเธอร์

(SCBA) Survival / Phanter

ไฟฉุกเฉิน 

(Emergency light) SUNNY

หลักสูตรก�รดับเพลิง

เครื่องอัดอ�ก�ศ BAUER 

รุ่น JUNIOR II-B 330

พัดลมระบ�ยควัน (Leader) MT236 

Positive Pressure Ventilator   

ข้อต่อ และ หัวฉีดน้ำ�ดับเพลิง

CONNECTION AND NOZZLE)

ตู้เก็บส�ยส่งน้ำ�ดับเพลิงดับเพลิง 

(Fire Extinguisher Cabinet)

เครื่องสูบน้ำ�ชนิดห�บห�ม (ชิบัวร่�)

 TF 640 MH

SUNNY

SUNNY ENGINEERING (1998) CO., LTD.

- บริก�รฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น 

- บริก�รฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (ต�มกฎหม�ย)

- บริก�รฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง

บริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำ�กัด
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โทร (02)524-2227-9 แฟกซ์ (02)524-2230 

www.leaderfiresafety.com

TIS.1 955 -2542TIS.1 102 -2538


