KD-300
Sta∏e Urzàdzenie GaÊnicze
na gaz oboj´tny - 300 bar

KD-300
Firma Ginger Kerr opracowa∏a
300-barowy system gaÊniczy, nazwany
w Polsce KD-300, b´dàcy alternatywà
dla 200-barowych systemów gaszenia
gazami oboj´tnymi. Liczba butli
ze Êrodkiem gaÊniczym zredukowana
zosta∏a o oko∏o 30%.
Zbadany i dopuszczony przez Êwiatowe instytucje certyfikujàce system
KD-300, jest skuteczny przy po˝arach
prawie wszystkich materia∏ów i cieczy
palnych. KD-300 nadaje si´
do stosowania szczególnie tam, gdzie
u˝ycie wody, piany czy proszku jest
niedopuszczalne.

System KD-300 jest idealnym ro
pomieszczeƒ i urzàdzeƒ. Jest on
Zakresy zastosowaƒ:

Zalety:

• Centra obliczeniowe
• Instalacje komputerowe
• Urzàdzenia telekomunikacyjne
• Archiwa
• Instalacje petrochemiczne
• Platformy wiertnicze gazowe

• Szybki i skuteczny dla prawie wszystkich typów zagro˝eƒ po˝arowych

i naftowe
• Turbiny gazowe
• Sterownie
• Muzea

• Brak pozosta∏oÊci po gaszeniu po˝aru
i uszkodzeƒ chronionego wyposa˝enia

• Mniejsze ni˝ w systemach 200-barowych zapotrzebowanie na miejsce
• Neutralny dla Êrodowiska potencja∏
ODP=0, GWP=0

• Nieprzewodzàcy elektrycznie
• Nieograniczajàcy widocznoÊci
• Bezpieczne stosowanie w pomieszczeniach, w których przebywajà ludzie
• Wyzwalanie automatyczne lub r´czne
• Nadaje si´ do ochrony pomieszczeƒ
i obiektów

Systemy KD-300 sk∏adajà si´ z jednej
lub wi´kszej iloÊci butli, po∏àczonych
ze sobà kolektorem. Wyzwolenie
systemu nast´puje r´cznie lub automatycznie z centrali sterowania
gaszeniem, przy czym gaz rozprowadzany jest do chronionych obszarów
poprzez zainstalowanà na sta∏e sieç
rurociàgów i dysz. W∏aÊciwoÊci gaÊnicze KD-300 prowadzà do szybkiego
st∏umienia po˝aru.

Je˝eli w budynku nale˝y chroniç wi´cej
ni˝ jednà stref´, mo˝na zastosowaç
instalacj´ wielostrefowà, przy czym
zapas Êrodka gaÊniczego oblicza si´
dla najwi´kszej strefy gaÊniczej.
Zawory sterujàce iloÊcià Êrodka gaÊniczego otworzà tylko butle wymagane
dla ugaszenia odpowiedniej sterfy.
Ârodek gaÊniczy zostanie podany
do chronionego obszaru poprzez
strefowe zawory sterujàce.
Je˝eli przyjmiemy
za∏o˝enie, ˝e niebezpieczeƒstwo powstania po˝aru nigdy nie
wystàpi jednoczeÊnie
w wi´cej ni˝ jednym
miejscu w obr´bie instalacji, koszty systemu przeciwpo˝arowego mogà zostaç
znaczàco zredukowane. Przy zastosowaniu systemu 300-barowego KD-300, liczb´
butli mo˝na zmniejszyç do 30%.

Liczba butli ze Êrodkiem gaÊniczym

Instalacja
300-barowa

Instalacja
200-barowa

Zwolnione w ten sposób miejsce
mo˝na zagospodarowaç w inny sposób
albo oszcz´dziç na kosztach budowy.
Mniejsza iloÊç butli oznacza równie˝
mniejsze koszty transportu, monta˝u,
konserwacji a po zadzia∏aniu systemu
gaÊniczego mniejszy nak∏ad pracy
monta˝owej przy wymianie butli.
Instalacja gaÊnicza zostanie szybciej
i taniej przywrócona do stanu
pierwotnego.

ozwiàzaniem do ochrony zarówno
n bezpieczny dla Êrodowiska, ludzi i sprz´tu.
Projekt systemu

Zawory KD-300

Dopuszczenia

System gaÊniczy KD-300, wykorzystujàcy jako Êrodek gaÊniczy mieszanin´
gazów, z∏o˝onà z 50% azotu i 50%
argonu, posiadajàcà mi´dzynarodowe
oznaczenie IG 55, zmniejsza
obj´toÊciowe st´˝enie tlenu do wartoÊci, która nie stwarza zagro˝enia dla
osób przebywajàcych w krótkim czasie
pod jej wp∏ywem. Gasi on po˝ar szybko i efektywnie bez szkodliwego
oddzia∏ywania na personel.

Konstrukcja zaworów umo˝liwia
ponowne nape∏nienie butli bez
koniecznoÊci wymiany specjalnych
cz´Êci.

System KD-300 zosta∏ dopuszczony
do stosowania przez mi´dzynarodowe
urz´dy, instytucje i jednostki
certyfikujàce. Nale˝à do nich NFPA,
DNV, Lloyd‘s Register, Bureau Veritas,
The Loss Prevention Certifikation
Board, CNPP, Enviromental Protection
Agency (EPA) i Centrum Naukowo
Badawcze Ochrony Przeciwpo˝arowej
(CNBOP).

CiÊnienie Êrodka gaÊniczego mo˝na
w ∏atwy sposób odczytaç z manometru
a seryjnie montowany ∏àcznik ciÊnieniowy umo˝liwia zdalne monitorowanie sprawnoÊci instalacji.

System KD-300 jest zgodny z wszystkimi obowiàzujàcymi krajowymi i mi´dzynarodowymi wytycznymi i normami.

