KD-200
Sta∏e Urzàdzenia GaÊnicze
25 bar / 42 bar

Sta∏e urzàdzenie gaÊnicze KD-200
W wyniku intensywnych prac
badawczych powsta∏ system ochrony
przeciwpo˝arowej KD-200 z FM-200.

FM 200

System ten ∏àczy w sobie wysokà
skutecznoÊç gaÊniczà, bezpieczeƒstwo
osób, brak zanieczyszczeƒ i niewielkà
powierzchni´ sk∏adowania. Instalacje
gaÊnicze z FM-200 sà dopuszczone
do stosowania na ca∏ym Êwiecie

In˝ynieria

Komponenty

i wyst´pujà w wykonaniu 25 barowym
i 42 barowym.

Sposób dzia∏ania
Po wykryciu po˝aru przez czujk´ automatycznà (1) lub
po uruchomieniu instalacji r´cznym przyciskiem START (2)
centrala sterowania gaszeniem (3) uruchamia sygnalizator
optyczny (4) i akustyczny (5). Po up∏ywie zw∏oki czasowej
butla ze Êrodkiem gaÊniczym (6) zostaje otwarta a Êrodek
gaÊniczy FM-200 wyzwalany jest do pomieszczenia poprzez
rurociàg z dyszami (7).

Ârodek gaÊniczy FM-200

FM-200

Dzia∏anie gaÊnicze

FM-200 to Êrodek gaÊniczy o wzorze
chemicznym CF3-CHF-CF3.

Dzia∏anie gaÊnicze FM-200 polega
na absorpcji ciep∏a z p∏omienia,
a zatem jest bardziej natury fizycznej,
ni˝ chemicznej. ZdolnoÊç gaÊnicza
FM-200 zosta∏a zbadana przez
instytuty narodowe i mi´dzynarodowe,
co spowodowa∏o dopuszczenie FM-200
jako Êrodka gaÊniczego na ca∏ym
Êwiecie.
Dla zapewnienia prawid∏owoÊci
rozplanowania systemu KD-200
wykonano scenariusze po˝arowe
klas A, B i po˝aru tworzyw sztucznych,
równie˝ z uwzgl´dnieniem najbardziej
niesprzyjajàcych warunków.

Bezpieczeƒstwo osób
FM-200 poddano intensywnym
badaniom pod kàtem szkodliwoÊci dla
zdrowia. Aby móc oceniç ka˝dy aspekt
bezpieczeƒstwa osób, wykonano wiele
skomplikowanych testów, które
potwierdzi∏y bezpieczeƒstwo osób przy
zastosowaniu FM-200.

Oddzia∏ywanie
na Êrodowisko
FM-200 posiada wartoÊç ODP=0,
tzn. nie powoduje niszczenia warstwy
ozonowej. Godna uwagi krótka
˝ywotnoÊç FM-200
w atmosferze wynika z relatywnie
szybkiego rozk∏adu naturalnego.
W odró˝nieniu od w´glowodorów
chlorowych i bromowych FM-200 nie
podlega postanowieniom Konwencji
Montrealskiej, stàd nie wyst´pujà
ograniczenia jego zastosowania.

Sta∏e Urzàdzenia GaÊnicze KD-200
Urzàdzenia
Do indywidualnych zastosowaƒ
w stacjonarnych instalacjach
gaÊniczych stosuje si´ w zale˝noÊci
od wymagaƒ systemy KD-200
o ciÊnieniu roboczym 25 lub 42 bary.

Butle
Butle Êrodka gaÊniczego dost´pne
sà od pojemnoÊci 4,5 kg do 272 kg
FM-200. Mo˝na w ten sposób
zaoferowaç odpowiedni rodzaj i iloÊç
butli do ka˝dego zastosowania. Butle
sà nabijane azotem do niezb´dnego
ciÊnienia roboczego 25 lub 42 bary.
CiÊnienie w butlach jest kontrolowane,
aby przy ewentualnych jego ubytkach
automatycznie przes∏aç sygna∏
uszkodzenia do centrali sterowania
gaszeniem.

Butle

Zawory
Ze wzgl´du na szczególne w∏aÊciwoÊci
Êrodka gaÊniczego opracowano nowe
zawory, które gwarantujà, ˝e charakterystyki wyp∏ywu i zastosowane cz´Êci
sprostajà wymogom i w∏aÊciwoÊciom
FM-200.

Zawory

Dysze gaÊnicze
Dla zapewnienia prawid∏owej
charakterystyki rozp∏ywu w zale˝noÊci
od zadanych programowi obliczeniowemu parametrów stosuje si´
specjalnie opracowane dla systemu
KD-200 dysze.

Dysze gaÊnicze

Ochrona serwerowni systemem KD-200

Ochrona serwerowni systemem KD-200

System 25 barowy – Butle z gazem FM-200

System 42 barowy – Butle z gazem FM-200

Zalety KD-200
Zalety
• Czas wyp∏ywu < 10 sek
• Najwy˝szy stopieƒ ochrony
wartoÊciowych przedmiotów
• Brak zagro˝enia oblodzeniem
rurociàgów
• Bezpieczne stosowanie
w pomieszczeniach zajmowanych
przez ludzi
• Niewielka iloÊç Êrodka gaÊniczego
• Minimalne zapotrzebowanie
powierzchni
• W zasadzie brak krytycznego
nadciÊnienia
• Idealny do ochrony wra˝liwych
i wartoÊciowych urzàdzeƒ
technicznych
• ¸atwy monta˝ w u˝ytkowanych
pomieszczeniach
• Szczególnie przydatny dla urzàdzeƒ

Porównanie zapotrzebowania powierzchni:

telekomunikacyjnych i elektronicznego
przetwarzania danych
FM-200

CO2

Gazy
oboj´tne

Gaszenie wie˝y kontrolnej w porcie lotniczym w Düsseldorfie

Dopuszczenia

Zakresy zastosowaƒ

Ârodek gaÊniczy FM-200 posiada atest
Paƒstwowego Zak∏adu Higieny.
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System KD-200 posiada certyfikaty:
•
•
•
•
•
•
•

VdS
IBS, Austria
UL, USA
FM, USA
LPC, Wlk. Brytania
CNPP, Francja
CNBOP, Polska

Pomieszczenia komputerowe
Urzàdzenia telekomunikacyjne
Archiwa
Dyspozytornie
Rozdzielnie
Biblioteki
Muzea
Galerie sztuki
Urzàdzenia medyczne

