


Teknologi AСTOK

Microcapsules Bahan gabungan
berbasis AСTOK

Teknologi ini merupakan teknologi pemadaman 
api yang inovatif, yang dikembangkan untuk 
pemadaman api lokal pada tahap awal, 
langsung di tempat munculnya inflamasi. 
Teknologi ACTOK memiliki pemahaman yang 
sederhana dan merupakan teknologi inovatif 
secara esensi: 
Suatu alat dalam bentuk dan ukuran apapun 
yang dibuat oleh teknologi ini selama 
bertahun-tahun dapat tetap “siap sedia” 
digunakan dan secara otomatis memadamkan 
api di tempat munculnya api, tanpa 
menyebabkan api tersebut berkembang 
menjadi kebakaran. 
Sekarang ini berbagai bahan gabungan telah 
diciptakan oleh Teknologi ACTOK yang mana 

bahan-bahan tersebut mampu memadamkan 
api. Struktur bahan-bahan tersebut meliputi 
microcapsules yang dilengkapi dengan bahna 
yang dapat memperlambat api – Freon – yang 
tertanam di dalamnya. Apabila dipanaskan 
hingga mencapai suhu yang telah diset, 
cangkang kapsul akan menyembur 
mengeluarkan freon. Pada saat Freon 
bersinggungan dengan api terbuka atau 
permukaan yang membara, Freon akan 
mengikat dan menggantikan oksigen, dan 
dengan segera mendinginkan tempat yang 
terbakar dan karenanya dapat dengan cepat 
dan efektif memadamkan inflamasi. 

Teknologi microencapsulation telah dikenal dan 
digunakan secara luas di berbagai industri. 
Teknologi ACTOK merupakan contoh teknik 
microencapsulation pertama yang 
diaplikasikan di bidang pemadaman kebakaran. 
Di dalam semua produk-produk berbasis 
ACTOK, ada ribuan microcapsules yang 
menyimpan bahan pemadam api dan 
memastikan api tertahan pada saat tercapainya 
suhu yang dirancang untuk produk tersebut. 
Cangkang polimer microcapsules menyimpan 
senyawa yang memperlambat api secara 
berurutan untuk bertahun-tahun lamanya dan 
hanya menargetkan untuk mencapai suhu yang 
telah diset, melepaskan bahan penahan 
kebakaran dan membuat masing-masing 
microcapsules menjadi alat pemadam api mikro 
yang berdiri sendiri.

Teknologi ACTOK memungkinkan penciptaan 
bahan dan senyawa pemadaman api serbaguna 
yang efektif dan berdiri sendiri. Cat, bubuk, 
busa, plat elastis adesif, gabungan berbagai 
lapisan plastik dan solid pemadam api yang 
dibuat dengan menggunakan teknologi ACTOK 
diaplikasikan ke berbagai industri di seluruh 
dunia. 
Setiap produk atau bahan gabungan yang 
diciptakan dengan mengaplikasikan teknologu 
ACTOK merepresentasikan suatu terobosan 
teknologi yang belum ada tandingannya di 
dunia pemadaman api.



ACTOK PYROSTICKER

ACTOK PYROSTICKER adalah miniatur instalasi 
pemadaman api lokal otomatis yang lengkap, 
dirancang dengan menggunakan teknologi 
ACTOK. Diciptakan dengan tujuan memberikan 
perlindungan dari inflamasi stop kontak listrik, 
kotak sambungan listrik, papan distribusi listrik 
(kabinet listrik) dan peralatan listrik lainnya yang 
memiliki tempat terbatas dari 0.02 hingga 60 dm3 
(desimeter kubik). PYROSTICKER merupakan plat 
bahan pemadam api gabungan yang fleksibel 
yang terdapat pada substrat yang berperekat, 
dengan motede mounting - gluing secara horizon-
tal pada potensi sumber penyulutan api.

PYROSTICKER dirancang untuk digunakan di area 
perumahan, karena alat tersebut dapat mengatur 
agar pelepasan bahan pemadam hanya keluar 
dalam jumlah terbatas, dan apabila dibutuhkan 
saja (ketika suhu pengoperasian sudah tercapai). 
Karenanya, alat ini dapat menjamin keselamatan 
manusia secara maksimal. Lini produk ACTOK 
PYROSTICKER meliputi models P, 15, 25, 45, 60



ACTOK PYROSTICKER (P) ACTOK PYROSTICKERS 
15, 25, 45, 60 

ACTOK PYROSTICKER 
Capability range

ACTOK PYROSTICKER 
INTENDED USE

  ACTOK PYROSTICKER (P) efisien untuk 
digunakan dalam melikuidasi kebakaran kelas 
A, B, C, dan diciptakan dengan tujuan untuk 
melindungi stop kontak listrik. Alat ini 
diletakkan langsung pada stopkontak yang 
ingin dilindungi (kotak stop kontak), di tempat 
dimana biasanya mungkin terhadi sirkuit 
pendek, kepanasan yang berlebihan, atau 
formasi percikan listrik. Tidak membutuhkan 
servis. Digunakan untuk melindungi dari 
kebakaran alat-alat listrik berukuran kecil, 
seperti stop kontak listrik, saklar, kotak 
penghubung listrik, elemen tertutup pada 
perlengkapan lampu, relay cases, kotak 
penghubung mesin listrik, dll. Suhu 
pengoperasian 120C, Suhu lingkungan dari 
–50 hingga +80C. Periode jaminan 5 tahun. 

ACTOK Р (hingga 0.2 dm3)
ACTOK 15 (dari 0.4 hingga 15 dm3) 
ACTOK 25 (dari 15 hingga 25 dm3) 
ACTOK 45 (dari 25 hingga 45 dm3) 
ACTOK 60 (dari 45 hingga 60 dm3) 

  ACTOK PYROSTICKERS (15, 25, 45, 60) 
efisien untuk melikuidasi api kelas A, B, C 
pada papan distribusi daya, papan saklar, dan 
benda-benda berukuran kecil lainnya yang 
memiliki volume 0.02 hingga 60 dm3 
(desimeter kubik) dan dengan tingkat 
perlindungan setidaknya IР20 (perlindungan 
terhadap badan solid berukuran hingga 12.5 
mm, angin dan draft). Bagian angka pada 
indeks PYROSTICKER sesuai dengan volume 
yang dilindungi dalam ukuran liter (dm3). 
Suhu pengoperasian 120C, Suhu lingkungan 
dari –50 to +80C. Periode jaminan 5 tahun. 

Instalasi listrik gedung dan bangunan:
- pemasangan, kabinet, papan, kotak
- colokan, pasokan listrik, lampu, tipe apartemen, dll. 
Alat-alat listrik dan perlengkapan rumah tangga dan 
sejenisnya:
- peralatan audio dan video, radio dan TV-set; 
- Sistem komputer (PCs); 
- perlengkapan bervoltase rendah yang dihubungkan ke
   komputer
-unit pemberi daya, peralatan charging, voltage 
stabilizers; 
- peralatan untuk menjaga dan menyesuaikan suhu 
   udara di lingkungan;
- perlengkapan cahaya dan sumber-sumber cahaya 
- peralatan untuk memasak dan menyimpan makanan 
  dan mekanisasi pekerjaan dapur
- peralatan untuk memproses (mencuci, menyeterika, 
   mengeringkan, membersihkan,) linen, pakaian dan 
   alas kaki
- peralatan untuk membersihkan dan merapihkan 
rumah; 
- perlengkapan hiburan. 
perlengkapan listrik industrial dan cabangnya: 
- peralatan untuk mendistribusikan daya listrik; 
- Alat-alat listrik untuk mengendalikan unit teknis kendali 
   listrik; 
- semua (kabinet, panel, box-type) peralatan lengkap 
   yang dilindungi yang memiliki voltase rendah (LVCD); 
- panel, papan kendali; 
- unit telemekanik untuk peralatan; 
- papan, panel kendali pada rolling stock 
- tempat pengoperasian otomatis pada rel kereta di 
   bagian transportasi
- sistem otomatis pengendali operasi proses teknologi
- bagian-bagian listrik mesin-mesin dan peralatan; 
- peralatan pemrosesan, mesin, mekanisasi   
   pengoperasian kecil. 
tempat penyimpanan lokal yang dilindungi: 
- kabinet untuk pentimpanan, brankas, dll. 
 

1)

2)

3)

4)

(perlengkapan bervoltase rendah, voltase dari 50V hingga 
1000V, volume dari 15 hingga 60 dm3):



ACTOK PYROPAINT

ACTOK PYROPAINT merupakan produk 
pemadaman api serbaguna yang inovatif, 
yang dirancang dengan menggunakan 
teknologi ACTOK. PYROPAINT merupakan 
lapisan polimer penahan api (dilapisi cat 
yang memiliki fitur penahan api). 
Penahan api dikemas dalam microcapsules 
yang terdapat di dalam PYROPAINT. 
PYROPAINT kebanyakan diperuntukkan 
bagi pengaplikasian industri, contohnya, 
penyedian fitur-fitur pemadaman api untuk 
produk apapun dimana alat tersebut 
dibutuhkan. Alat ini dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan dalam hal viskositas, 
pelekatan, suhu pengoperasian, dll dan alat 

ini dapat dipasang pada berbagai 
permukaan dengan metode standar apapun. 
Akibat diaplikasikannya PYROPAINT pada 
permukaan apapun, maka permukaan 
apapun mendapatkan kemampuan untuk 
menahan api (berlaku keterbatasan 
teknologi).



ACTOK PYROCORD

ACTOK PYROCORD adalah alat 
pemadaman api inovatif yang serba lengkap 
dan mandiri yang dirancang dengan 
menaplikasikan teknologi ACTOK, 
dilengkapi fitur pemadaman api yang dapat 
teraktivasi sendiri, dengan gas yang 
teraktivasi secara termal dan mengeluarkan 
bahan penahan api yang dapat memberikan 
perlindungan kebakaran untuk perlengkapan 
listriuk yang terpasang di area setempat.

 

Produk inovatif ini menggabungkan metode 
microencapsulation berbahan penahan api 
yang sekarang ini telah diterima secara luas 
dan telah teruji baik dengan terobosan 
metode pelepasan gas. 
PYROCORD merupakan generasi baru 
produk pemadaman api. Produk inovatif 
PYROCORD merupakan kabel bahan 
gabungan yang dibuat dengan campuran 
microcapsules dan senyawa pemanas. 
PYROCORD ditempatkan dalam area 
setempat yang dilindungi sehingga alat ini 
berlokasi di dekat setiap sumber potensi 
inflamasi. 
Apabila terjadi kebakaran pada titik 
PYROCORD manapun, maka dimulai 
senyawa pemanas yang diikuti reaksi kimia 
sepanjang PYROCORD tersebut. Reaksi 
tersebut diikuti dengan pelepasan panas 
yang mengakibatkan letupan semua 
microcapsules dan pengeluaran uap bahan 
penahan api, sementara konsentrasi bahan 
penahan api - fire retardant agent (FRA) 
dicapai pada area setempat yang diperlukan 
bagi pemadaman inflamasi. 
Untuk memastikan kekuatan mekanik produk 
dan untuk mendapatkan reaksi produk solid, 
kabel dilengkapi dengan pelindung 
gas-permeabel yang tahan api. Lapisan 
pelindung ini juga memiliki fitur fungsional, 
yaitu – intensitasnya mengatur perambatan 
kecepatan muka pengeluaran gas di 
sepanjang produk.



Fasilitas Perlindungan Utama
ACTOK PYROCORD 

TUJUAN PENGGUNAAN
ACTOK PYROCORD

  Memilki fitur pendeteksi kebakaran, 
pemadam kebakaran, dan pengumuman 
kebakaran. Memadamkan sumber inflamasi 
pada tahap awal kebakaran, mencegah 
penyebaran kebakaran diluar batas area 
yang dilindungi. 
  Mengeliminasi ignisi berulang pada area 
yang dilindungi hingga 30 menit berkat 
adanya efek phlegmatization. 
Mengeluarkan bahan penahan api secara 
langsung ke area inflamasi, tanpa mening-
katkan konsentrasi bahan berbahaya di 
udara diluar area yang dilindungi. Sederhana 
dan dapat diandalkan dalam pengoperasian-
nya, dapat dengan mudah berintegrasi 
dengan sistem alarm kebakaran standar dan 
penahan kebakaran otomatis. 
  Kecil dan memiliki energi independen, tidak 
membutuhkan layanan pemeliharaan. Tidak 
menimbulkan suhu tinggi dan lingkungan 
agresif pada area yang dilindungi. Memiliki 
kisaran suhu yang luas dalam pengoperasi-
annya. Tidak menyebabkan kerusakan pada 
peralatan dan orang. KISARAN SUHU 
antara–50°C ± 80°С KEBAKARAN KELAS A, 
B, C, E (hingga 1000 V)

Manfaat Utama
ACTOK PYROCORD

  Fasilitas produksi minyak dan gas, transpor-
tasi bermotor, transportasi listrik, transportasi 
rel kereta, transportasi laut dan sungai, per-
lengkapan aviasi penerbangan, kendaraan 
berpelindung, stok perumahan, gedung dan 
bangunan publik, fasilitas keamanan sosial, 
gudang dan tempat industri, rangkaian kabel, 
pembangkit tenaga, ruang server, perlengka-
pan Radio dan TV, komputer, Menara Kendali, 
tempat garasi. 

Instalasi listrik gedung dan bangunan:
-  pemasangan, kabinet, papan, kotak
-  colokan, pasokan listrik, lampu, tipe apartemen, dll. 
Alat-alat listrik dan perlengkapan rumah tangga dan 
sejenisnya:
-  peralatan audio dan video, radio dan TV-set; 
-  Sistem komputer (PCs), perlengkapan server; 
-  perlengkapan bervoltase rendah yang dihubungkan 
    ke komputer
-  unit pemberi daya, peralatan charging, voltage 
    stabilizers; 
-  peralatan untuk menjaga dan menyesuaikan suhu 
    udara di lingkungan;
-  perlengkapan cahaya dan sumber-sumber cahaya 
-  peralatan untuk memasak dan menyimpan makanan 
    dan mekanisasi pekerjaan dapur
-  peralatan untuk memproses (mencuci, menyeterika, 
    mengeringkan, membersihkan,) linen, pakaian dan 
    alas kaki
-  peralatan untuk membersihkan dan merapikan 
    rumah;
-  perlengkapan hiburan.
perlengkapan listrik industrial: 
-  peralatan untuk mendistribusikan daya listrik; 
-  Alat-alat listrik untuk mengendalikan unit teknis listrik
-  (kabinet, panel, tipe box) peralatan lengkap yang 
   dilindungi yang memiliki voltase rendah (LVCD;
-  panel, papan kendali;
-  peralatan telemekanik;
-  papan, panel kendali pada rolling stock 
-  tempat pengoperasian otomatis pada rel kereta di 
    bagian transportasi
-  sistem otomatis pengendali operasi proses teknologi
-  bagian-bagian listrik mesin-mesin dan peralatan; 
-  peralatan pemrosesan, mesin, mekanisasi 
    pengoperasian kecil.

1)

2)

3)

(perlengkapan bervoltase rendah, voltase dari 50 
hingga 1000 W, volume dari 60 hingga 2000 dm3):
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