- จำ�หน่ายเครื่องดับเพลิง (มาตรฐาน มอก.332-2537) และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด
- จำ�หน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย (Safety) ทุกชนิด
- รับบรรจุน้ำ�ยาดับเพลิงทุกชนิด
- บริการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมหนีไฟ(ตามกฎหมาย)
- บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง

บริหารงานโดย อ.ชัยวัฒน์ ติวาไชยพันธ์

MULTI PURPOSE MONOAMMONUIM PHOSPHATE
DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง)

สายส่งน้ำ�ดับเพลิง
Syntex Unidor ชนิดผ้าใบ

ชุดอุปกรณ์สายส่งน้ำ�ดับเพลิง
ประจำ�อาคาร

ตู้เก็บสายส่งน้ำ�ดับเพลิงดับเพลิง
(Fire Extinguisher Cabinet)

สามารถดับไฟที่เกิดจากไม้, กระดาษ, ผ้า, พลาสติก,น้ำ�มัน,
แก๊ส,ไฟฟ้าซ๊อต, ฉีดออกมาจะเป็นผงเคมีฟุ้งกระจายทำ�ให้
เกิดความสกปรกเสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ฉีดได้ไกล
6 - 8 เมตร
ฉีดได้นาน
10 – 15 วินาที
สถานที่ติดตั้ง สต๊อกและลานจอดรถ (ในที่โล่ง)
ขนาด
15 ปอนด์ 10 ปอนด์
คุณสมบัติ

น้ำ�ยาโฟมดับเพลิง

Co FIRE EXTINGUISHER
เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์
สามารถดับไฟเกิดจากน้ำ�มัน แก๊สและไฟฟ้าช๊อตลักษณะที่ฉีด
ออกมาเป็นไอก๊าซเย็นสีขาวไม่ทำ�ให้เกิดความ
สกปรกเสียหายต่อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
ฉีดได้ไกล
3 เมตร
ฉีดได้นาน
10 วินาที
สถานที่ติดตั้ง บริเวณพื้นทีหน้าร้าน ห้องครัว สำ�นักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ 		
ห้องไฟฟ้า
ขนาด
15 ปอนด์ 10 ปอนด์ 5 ปอนด์
คุณสมบัติ

CLEAN FIRE EXTINGUISHER
เครื่องดับเพลิงชนิด HALOTRON
สามารถดับไฟที่เกิดจากไม้, กระดาษ, ผ้าพลาสติก, น้ำ�มัน,
แก๊ส, ไฟฟ้าช๊อตเมื่อฉีดออกมาจะเป็นไอระเหยสีขาว
ไม่ทำ�ให้เกิดความสกปรกเสียหายต่อทรัพย์สิน และอุปกรณ์
ไฟฟ้าทุกชนิด และเป็นน้ำ�ยาที่ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
ฉีดได้ไกล
6-8 เมตร
ฉีดได้นาน
10 – 12 วินาที
สถานที่ติดตั้ง บริเวณพื้นที่หน้าร้าน ห้องครัว สำ�นักงานห้องคอมพิวเตอร์
ห้องไฟฟ้า
ขนาด
15 ปอนด์ 10 ปอนด์ 5 ปอนด์
2 ปอนด์
คุณสมบัติ

WATER & FOAM STAINLESS STEEL
เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ� และฟองโฟม (ถังแสตนเลท)

สามารถดับไฟที่เกิดจากน้ำ�มันพืชลุกไหม้ในกระทะของห้อง
ครัวโดยเฉพาะ และยังใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ
ผ้า พลาสติก และสารไวไฟทุกชนิด ลักษณะที่ฉีดออกมาเป็น
น้ำ�ยาฟองโฟมสีขาว
ฉีดได้ไกล
6-8 เมตร
ฉีดได้นาน
60 วินาที
สถานที่ติดตั้ง ในห้องครัวร้อน, ที่จอดรถ
ขนาด
9 ลิตร
คุณสมบัติ

FIREADE 2000 FIRE EXTINGUISHER
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง)
สามารถดับไฟที่เกิดจากไม้, กระดาษ, ผ้าพลาสติก, น้ำ�มัน, แก๊ส,
ไฟฟ้าช๊อต เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฟองละเอียด ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
ฉีดได้ไกล
6-8 เมตร
ฉีดได้นาน
ขนาด 10 ปอนด์ ฉีดได้นาน 15 วินาที
ขนาด 12 ปอนด์ ฉีดได้นาน 25 วินาที
สถานที่ติดตั้ง โรงงานอุตสาหกรรม , บ้านพักอาศัย และสถานที่ทั่วไป
ขนาด
15 ปอนด์ 10 ปอนด
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

ฉีดได้ไกล
ฉีดได้นาน
สถานที่ติดตั้ง

AUTOMATIC CLEAN FIRE EXTINGUISHER
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีดับเพลิง ABC (อัตโนมัต)

สามารถดับไฟที่เกิดจากไม้, กระดาษ, ผ้าพลาสติก, น้ำ�มัน,
แก๊ส, ไฟฟ้าช๊อต เมื่อฉีดออกมา จะเป็นผงเคมี (ข้อเสียคือ 		
ทำ�ให้อุปกรณ์สกปรก) และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และเป็นน้ำ�		
ยาที่ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
6-8 เมตร
10 – 12 วินาที
บริเวณพื้นที่หน้าร้าน ห้องครัว สำ�นักงาน ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องไฟฟ้า

ข้อต่อ และ หัวฉีดน้ำ�ดับเพลิง
CONNECTION AND NOZZLE)

ตู้เก็บสายส่งน้ำ�ดับเพลิงดับเพลิง
(Fire Extinguisher Cabinet)

เครื่องสูบน้ำ�ชนิดหาบหาม (ชิบัวร่า)
TF 640 MH

ชุดผจญเพลิง
(FIRE FIGHTING CLOTHING)

เครื่องช่วยหายใจ เซอร์ไวเวอร์ รุ่น แพนเธอร์
(SCBA) Survival / Phanter

พัดลมระบายควัน (Leader) MT236
Positive Pressure Ventilator

ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย
(SAFETY SIGN)

ไฟฉุกเฉิน
(Emergency light) SUNNY

เครื่องอัดอากาศ BAUER
รุ่น JUNIOR II-B 330

SUNNY ENGINEERING (1998) CO., LTD.

S UNNY

TIS.1 102 -2538

TIS.1 955 -2542

หลักสูตรการดับเพลิง

- บริการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น
- บริการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (ตามกฎหมาย)
- บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง
บริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำ�กัด
46/41 หมู่ 7 ถ.บางขันธ์-หนองเสือ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร (02)524-2227-9 แฟกซ์ (02)524-2230
www.leaderfiresafety.com

