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TENTANG KAMI
Menyediakan berbagai macam peralatan 
pemadam kebakaran yang berkualitas, 
serta berpengalaman dalam menentukan 
d a n  m e m b a n g u n  s i s t e m  p ro t e k s i 
kebakaran yang sesuai, PT MEGA PIPA 
PROTEKSINDO menjadi pilihan yang tepat 
untuk melindungi investasi Anda secara 
menyeluruh.

SPESIALIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
Konsultasi dan tentukan sistem proteksi kebakaran Anda bersama 
kami. Perlindungan yang kuat untuk aset yang berkembang pesat.

layanan KAMI

Konsultan Fire Protection
System

Distributor Fire Equipment

Kontraktor Fire System
Project

Training Fire Protection
Equipment

PT MEGA PIPA PROTEKSINDO merupakan 
perusahaan yang bergerak dibidang 
kontraktor/distributor alat pemadam dan 
pencegah kebakaran, instalasi fire alarm, 
Fire Sprinkler, Hydrant, CCTV, Brankas 
Besi/Keselamatan, Kerja Mekanikal dan 
Elektrikal, Compressor System, Plumbing 
dan Sanitasi.

Integritas serta profesionalitas dalam 
s e � a p  a s p e k  p e k e r j a a n ,  u n t u k 
menciptakan sistem proteksi kebakaran 
yang tepat, kuat, serta akurat sebagai 
perlindungan aset dan investasi yang Anda 
miliki.

Telah mencapai  standar kual ifikasi 
i n t e r n a s i o n a l ,  P T  M E G A  P I P A 
PROTEKSINDO secara konsisten melayani 
se�ap kebutuhan proteksi kebakaran Anda 
secara tepat dan akurat. Memberikan Anda 
pengalaman tak terlupakan, dalam 
merancang dan menentukan sistem 
proteksi kebakaran yang sesuai dengan 
kebutuhan Anda.



DESkripsi  layanan

KONSULTAN
Konsultan Pemadam Kebakaran Fire 
Hydrant & Alarm

Dengan keunggulan perencaan yang 
sistema�s dan mengedepankan 
efisiensi, PT MEGA PIPA PROTEKSINDO 
memberikan solusi terbaik dan 
membantu Anda dalam mengerucutkan 
pilihan. Namun demikian, keputusan 
akhir tetap ditangan Anda.

Kecermatan dalam memperhitungkan 
resiko yang ada menghasilkan 
perencanaan sistem kebakaran terbaik.

Menawarkan perancangan dan solusi 
terbaik yang dapat Anda sesuaikan 
dengan kebutuhan Anda.

Konsultan dengan ser�fikasi NFPA dan 
telah menangani berbagai macam proyek 
sistem proteksi kebakaran.

Memerha�kan berbagai macam aspek 
dalam merancang sistem proteksi 
kebakaran, termasuk dari segi pembiayaan.

Perencanaan Sistema�s

Pilihan Solusi Lengkap

Tenaga Profesional

Efisiensi Kebutuhan



KONTRAKTOR
Kontraktor Pemadam Kebakaran Fire 
Hydrant & Alarm

PT MEGA PIPA PROTEKSINDO membangun 
sistem proteksi kebakaran yang bukan 
hanya kuat dan handal, namun juga efisien 
dalam penggunaan ruangan dan juga biaya. 
Dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan 
layanan yang dapat Anda per�mbangkan 
sesuai dengan kebutuhan proteksi 
kebakaran Anda.

Teknisi yang telah memiliki pengalaman di 
bidang pembangunan fire protec�on 
system.

PT MEGA PIPA PROTEKSINDO telah 
memiliki ser�fikasi ULFM dan sesuai 
dengan standar aturan NFPA.

Memas�kan semua komponen dapat 
berfungsi dengan tepat sebagai proteksi 
kebakaran yang maksimal.

Merupakan tugas utama kami untuk 
membangun sistem proteksi kebakaran 
yang terbaik untuk Anda.

Teknisi Handal

Standar Internasional

Efisien

Komitmen

Merupakan tugas kami untuk membangun 
proteksi kebakaran sesuai dengan 
kebutuhan Anda.

Konsisten



KONTRAK SERVIS
Perawatan Pemadam Kebakaran Fire 
Hydrant & Alarm

Sesuai dengan pasal 11 (1) Peraturan 
Menteri No: PER.04/MEN/1980 tentang 
syarat-syarat pemasangan dan 
pemeliharaan alat pemadam api ringan 
diantaranya adalah pengecekan berkala 
se�ap 6 bulan dan 12 bulan. Pemeriksaan 
tersebut melipu� isi dan tekanan di dalam 
tabung dan bagian luar tabung. Apabila 
ditemukan cacat maka harus segera 
diperbaiki/digan� serta memeriksa mulut 
pipa agar �dak terjadi sumbatan.

Perlengkapan pemadam kebakaran 
perlu dilakukan pengecekan se�ap 6 
sampai 12 bulan sekali.

Peralatan Pemadam Kebakaran memiliki 
batas kadaluwarsa, sehingga perlu 
dilakukan penggan�an.

Pengecekan Berkala

Penggan�an Alat

Perawatan alat pemadam kebakaran yang 
mengalami kerusakan baik yang besar 
maupun kecil.

Servis Kerusakan

Pada sistem hydrant, terdapat aturan baku 
dari Na�onal Fire Codes, Mc. Guiness, Stein 
& Reynolds yang terdapat pada aturan 
berikut ini.

Ÿ NFPA-10, Standard for Portable Fire 
Ex�nguisher 

Ÿ NFPA-14, Standard for The Installa�on 
of Standpipe and Hose Systems

Ÿ SNI 03-1735-2000 & SNI 03-1745-2000
Ÿ NFPA-13, Standard for The Installa�on 

of Sprinkler Systems
Ÿ NFPA-20, Standard for The Installa�on 

of Centrifugal Fire Pumps
Ÿ Mechanical and Electrical for Buildings

Perawatan Alat Pemadam Kebakaran 
Berkala



TRAINING
Meningkatkan Kemampuan SDM

Pembekalan dasar pemadam kebakaran 
oleh trainer berpengalaman.

Layanan training pemadam kebakaran 
setelah melakukan instalasi sistem 
proteksi kebakaran dari PT MEGA PIPA 
PROTEKSINDO.

Training pemadam kebakaran yang 
bertujuan untuk mela�h kesiapan �m 
melalui edukasi serta simulasi kebakaran 
dan evakuasi.

Teknisi Handal

Standar Internasional

Efisien



Carsem Electronik pada pertengahan tahun 
2018 kami  mendapat kepercayaan untuk 
mengerjakan proyek fire figh�ng system yaitu 
sprinkler system, hydrant system dan fire alarm 
system untuk klien Carsem Malaysia

Carsem Electronik

Unisem adalah klien yang mempercayakan 
kepada kami sistem proteksi kebakarannya 
mulai dari fire hydrant, Fire Sprinkler dan Fire 
Hose Reel-nya dari pusat sampai pabrik cabang 
semuanya Tim Kami yang mengerjakan MEP-
nya

Unisem

Thong Fa� atau TF mega mall adalah rekanan 
kami mega pipa Proteksindo lebih dari 10 
cabang berhasil kami siapkan yang melipu� 
sistem plumbing, Hydrant, Sprinkler CO2 dan 
Hose Reel sistemnya

Thong Fatt (FF)

PORTOFOLIO KLIEN



Dunia semua tau bahwa  adalah Top Glove
leaders dalam memproduksi sarung tangan 
karet hampir semua kilangnya di proteksi oleh 
fire system kendala yang kami hadapi adalah 
ke�ka pemasangan fire sprinkler upright point 
sebanyak 3000 point harus selesai dalam 
waktu yang singkat dan tekanan panas dari 
Oven dan Boiler hampir 200 derajat celcius tapi 
berkat kerja Sama dari Tim yang kuat akhirnya 
bisa selesai dalam waktu yang ditentukan.

top glove

Rubberex Group adalah pengeluaran sarung 
tangan terbesar dunia dan Kami dari PT Mega 
pipa Proteksindo berhasil mengerjakan fire 
hydrannya hampir 5 km di awal Tahun 2019

Rubberex Group

PORTOFOLIO KLIEN

Produk kami

Fire Hydrant Hooseki Fire Hydrant Guardall Fire Door GuardALL

Pompa Pemadam 
Kebakaran SFFECO Fire Alarm



Water Mist Fire SystemCo2 Fire System

Kitchen Fire System

GuardALL Gas Suppression System
Foam Fire Suppression System

Fm200 Suppression System Alat Pemadam Api berbagai merk

Elektrik Jockey Disel

Pompa
Pemadam 
Kebakaran

Fire Sprinkler

GuardAll Fire Protecting Apps WELMO
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