KD-1230
Najnowszej generacji
Sta∏e Urzàdzenie GaÊnicze
jedno i wielostrefowe

Czy zastanawia∏eÊ si´ kiedyÊ, co by si´ sta∏o gdyby
twój majàtek uleg∏ zniszczeniu w czasie po˝aru?
Wyobraê sobie jak problematyczna
by∏aby dla twojej firmy utrata
strategicznych danych lub sprz´tu.
Przerwa w dzia∏alnoÊci mo˝e
oznaczaç straty przychodów,
klientów i zysku.
Skutki po˝aru mogà byç naprawd´
katastrofalne.
Ogieƒ to nie jedyna rzecz której
powinieneÊ si´ obawiaç.
Ârodki gaÊnicze takie jak woda czy
proszek tak˝e mogà spowodowaç
powa˝ne uszkodzenia.
To czego potrzebujesz, to system
gaÊniczy, który ochroni twoje
cenne zasoby od ognia i skutków
dzia∏aƒ gaÊniczych oraz pozwoli
ci bardzo szybko i bez wi´kszych
strat czy prac porzàdkowych
wznowiç dzia∏alnoÊç.
To czego potrzebujesz to system
KD-1230.

NOVEC™ 1230 przechowywany jest jako ciecz
a wyzwalany do chronionych pomieszczeƒ jako gaz
Przyjazny dla Êrodowiska
Novec 1230 posiada zerowy potencja∏ niszczenia warstwy
ozonowej (ODP=0), potencja∏ efektu cieplarnianego równy
jeden (GWP=1), a czas ˝ycia w atmosferze to tylko pi´ç dni
(ALT=0,014).

Bezpieczny
Niezale˝ne badania naukowe dowiod∏y, ˝e NOVEC 1230
nie stanowi ˝adnego ryzyka dla ludzi przebywajàcych
w pomieszczeniu, do którego wyzwalany jest Êrodek
w st´˝eniu gaÊniczym. Dodatkowo zapewnia do 100%
marginesu bezpieczeƒstwa – o wiele wi´cej ni˝ jakikolwiek
inny porównywalny czysty Êrodek gaÊniczy.

Skuteczny
NOVEC 1230 gasi po˝ar szybko, zanim ten spowoduje
powa˝niejsze uszkodzenia. Wynika to z faktu,
˝e st´˝enie gaÊnicze osiàgane jest w czasie maksimum 10 sek.
Jest bardzo efektywny do gaszenia po˝arów klasy A, B
i urzàdzeƒ pod napi´ciem.

Czysty
Novec 1230 wyzwalany jest jako bezbarwny, nieprzewodzàcy
elektrycznoÊci i niekorozyjny gaz. Nie wymaga kosztownego

Gasi po˝ary szybko, dzi´ki po∏àczeniu efektu
fizycznego poch∏aniania ciep∏a i oddzia∏ywania
chemicznego na p∏omieƒ.

usuwania pozosta∏oÊci po gaszeniu poniewa˝ nie pozostawia
˝adnych osadów.

Kiedy liczy si´ tylko najlepszy

Ludzie
Przyj´ta zasada inwestowania w kwalifikacje personelu
udowadnia, ˝e nasze wysokie standardy odnoszà si´ nie
tylko do jakoÊci produktów ale tak˝e do umiej´tnoÊci
i motywacji personelu Kidde.

Wsparcie techniczne
Nasza mi´dzynarodowa sieç dystrybutorów przeszkolonych
w projektowaniu odpowiednich dla twoich potrzeb
systemów, zapewnia szybkà oraz skutecznà instalacj´
i odbiór, a tak˝e profesjonalny serwis i konserwacj´.

Jedno êród∏o

przeciwpo˝arowych i bezpieczeƒstwa. Wspierani przez

Wraz z systemem KD-1230 oferujemy szeroki zakres
opcjonalnych systemów.
Sà to systemy zasysajàce, punktowe czujki dymu, centrale
sterujàce gaszeniem oraz analogowe, adresowalne systemy

techniczny i finansowy potencja∏ Kidde zdobyliÊmy

po˝arowe.

Lider rynku
JesteÊmy najwi´kszym na Êwiecie dostawcà systemów

60-letnie doÊwiadczenie w projektowaniu, produkcji

NOVEC-1230

i monta˝u systemów przeciwpo˝arowych na ca∏ym Êwiecie.

InnowacyjnoÊç
Rozwój czystego Êrodka gaÊniczego zapoczàtkowaliÊmy
dziesi´ç lat temu i stale jesteÊmy w Êwiatowej czo∏ówce
w dziedzinie badaƒ i rozwoju nowych produktów.

KD-1230

Osiàgni´cia
Potwierdzeniem naszego profesjonalizmu jest
zaprojektowanie i wykonanie ponad 10.000 systemów
z czystym Êrodkiem gaÊniczym na ca∏ym Êwiecie w tym
ponad 500 w Polsce.

Uznany na Êwiecie
System KD-1230 jest w pe∏ni uznany przez niezale˝ne
jednostki certyfikujàce m. in. posiada VdS.

NiezawodnoÊç
Nasze mo˝liwoÊci produkcyjne sà najnowoczeÊniejsze
i najbardziej zaawansowane technologicznie w Europie.
Posiadamy system zarzàdzania jakoÊcià ISO 9001:2000,
w którym komponenty i gotowe produkty sà rygorystycznie
kontrolowane oraz poddawane testom, aby zagwarantowaç
najwy˝szà jakoÊç i niezawodnoÊç.

In˝ynieria

Komponenty

Najwy˝szej jakoÊci system
z czystym Êrodkiem gaÊniczym
KD-1230 to system najnowszej generacji w technologii gaszenia gazem.
Zaprojektowany by chroniç ˝ycie ludzi oraz cenne mienie od ognia.
Spe∏nia wysokie wymagania w zakresie jakoÊci oraz bezpieczeƒstwa.
Wysoka jakoÊç

Novec 1230 jest ketonem fluorowym
przechowywanym w postaci ciek∏ej
a wyzwalanym jako gaz.
Równomiernie rozprowadzony
w kubaturze chronionej gasi po˝ar
szybko, dzi´ki po∏àczeniu efektu
fizycznego poch∏aniania ciep∏a
i oddzia∏ywania chemicznego
na p∏omienie.

Ârodowisko
Zerowy potencja∏ niszczenia warstwy
ozonowej (ODP=1), potencja∏ efektu
cieplarnianego równy jeden (GWP=1),
oraz czas rozk∏adu w atmosferze tylko
pi´ç dni (ALT=0,014) sprawia,
i˝ Novec 1230 praktycznie nie wp∏ywa
na zmiany klimatyczne. W przypadku
demonta˝u instalacji Novec 1230 mo˝e
zostaç odzyskany i przetworzony.

CzystoÊç
Novec 1230 wyzwalany jest jako
bezbarwny, nieprzewodzàcy
elektrycznoÊci, niekorozyjny gaz, który
nie niszczy precyzyjnego sprz´tu.
Nie pozostawia zanieczyszczeƒ
w przypadku u˝ycia, pozwala szybko
i bez kosztów usuwania zanieczyszczeƒ
przywróciç pomieszczenie do u˝ytku.

System KD-1230 42 bary technicznie
i ekonomicznie przewy˝sza systemy
25 barowe. Dzi´ki niemal dwukrotnie
wy˝szemu ciÊnieniu pozwala ∏atwiej
przejÊç z postaci p∏ynnej w gazowà
podczas wyp∏ywu z dyszy. Zapobiega
„wylewaniu” si´ Êrodka z dysz
co mog∏o by prowadziç do wystàpienia
nierównomiernego lub
niedostatecznego st´˝enia gazu
w pomieszczeniu.
System 42 barowy poprzez system rur
pozwala doprowadziç Êrodek gaÊniczy
na dalsze odleg∏oÊci. Oznacza to
wi´kszà elastycznoÊç w projektowaniu
du˝ych i bardzo z∏o˝onych systemów
oraz pozwala umieÊciç butle
w wi´kszej odleg∏oÊci od chronionych
pomieszczeƒ.

SkutecznoÊç
Przeprowadzone na szerokà skal´ testy
potwierdzi∏y, ˝e Novec 1230 gasi
po˝ary niezwykle szybko, zanim
dojdzie do powa˝niejszych zniszczeƒ.
Mo˝liwe jest to dzi´ki osiàgni´ciu
st´˝eƒ gaÊniczych w czasie poni˝ej
10 sekund. Novec 1230 jest niezwykle
skuteczny podczas gaszenia po˝arów
klasy A, B i urzàdzeƒ pod napi´ciem.

Bezpieczeƒstwo
Amerykaƒska Agencja Ochrony
Ârodowiska (EPA) w programie SNAP

w po∏àczeniu z wysokim st´˝eniem bez
skutku toksycznego (NOAEL)
wynoszàcym 10% pozwala uzyskaç
niemal 100% marginesu
bezpieczeƒstwa. Inne, dost´pne
na rynku czyste Êrodki gaÊnicze
nie posiadajà tak du˝ego marginesu
bezpieczeƒstwa. Ponadto w przypadku
u˝ycia Êrodka gaÊniczego Novec 1230
nie istnieje ryzyko uduszenia dla osób
przebywajàcych w pomieszczeniu
gaszonym, poniewa˝ Novec 1230
nie wypiera tlenu w procesie gaszenia.

Projekt
System KD-1230 sk∏ada si´ ze Êrodka
gaÊniczego Novec 1230 przechowywanego w butlach stalowych pod∏àczonych do rurociàgów zakoƒczonych
indywidualnie projektowanymi
dyszami wyrzutowymi.
Novec 1230 przechowywany jest
w stalowych butlach dope∏nionych
azotem do ciÊnienia 42 bar. Zapewnia
to minimalnà powierzchni´
sk∏adowania oraz niewielkie jej
obcià˝enie w porównaniu do wielu
innych Êrodków gaÊniczych.
Istnieje mo˝liwoÊç transportu ciek∏ego
Êrodka gaÊniczego do miejsca
przeznaczenia w specjalnych
pojemnikach nie b´dàcych pod
ciÊnieniem, co pozwala uniknàç wielu
ograniczeƒ zwiàzanych z transportem
urzàdzeƒ ciÊnieniowych.

zaliczy∏a Novec 1230 do zastosowaƒ

Szeroka gama butli, zaworów i innych

gaÊniczych poprzez wype∏nienie

komponentów specjalnie dobranych

ogólne w strefach, w których

do zastosowania w systemie KD-1230

przebywajà ludzie. Niskie st´˝enie

zosta∏a poddana surowym procedurom

projektowe wynoszàce 4-6%

testów i prób.

System KD-1230 sk∏ada si´ z gazu Novec™ 1230,
butli, czujników, zaworów i dysz

Wyjàtkowe parametry systemu 42 barowego
KD-1230 oferuje znaczàcà przewag´ zarówno technicznà jak i ekonomicznà nad systemami 25 barowymi.
Dzi´ki niemal dwukrotnie wi´kszemu ciÊnieniu pozwala ∏atwiej przejÊç z postaci p∏ynnej w gazowà
podczas wyp∏ywu z dyszy.
System 42 barowy, poprzez sieç rur, pozwala doprowadziç Êrodek gaÊniczy na dalsze odleg∏oÊci, oraz
umo˝liwia zastosowanie uk∏adów wielostrefowych. Oznacza to wi´kszà elastycznoÊç w projektowaniu
du˝ych i bardzo z∏o˝onych systemów oraz pozwala umieÊciç butle poza pomieszczeniami gaszonymi.

Dlaczego KD-1230?
Porównanie w∏aÊciwoÊci niektórych Êrodków gaszàcych przez ca∏kowite wype∏nienie
Czynnik

Parametr

Wzór
chemiczny
St´˝enia
projektowe
NOAEL

NOVEC™ 1230

FM-200

CEA-410(1)

FE-25(2)

FE-36(1)

C2F5C(O)CF(CF3)2

CF3CFHCF3
(HFC-227ea)

C3F8, C4F10,
C6F14

CHF2CF3

CF3CH2 CF3

5,5%

8,4%

6,6%

11,3%

6,4%

10%

9%

40%

7,5%

10%

82%

7%

606%

BRAK

56%

0

0

0

0

0

1

2900

7000

2800

6300

33

2600

33

209

(3)

(4)

Margines
bezpieczeƒstwa
ODP

(5)

GWP

(6)

ALT [lat]

0,014

(7)

Ârodki przeznaczone do stosowania tylko w sytuacjach, w których nie mo˝na u˝yç ˝adnego innego Êrodka gaÊniczego. Nale˝à do grupy Êrodków
przewidzianych do wycofania z u˝ycia w najbli˝szej przysz∏oÊci.
2
Ârodki wymagajàce st´˝eƒ gaÊniczych wy˝szych od NOAEL(4) zalecane do stosowania jedynie w miejscach gdzie nie przebywajà ludzie.
3
St´˝enie gaszàce wyznaczone metodà palnika tyglowego dla po˝arów klasy B.
3
No Observed Adverse Level – maksymalne st´˝enie projektowe bez skutku szkodliwego dla cz∏owieka
4
Ozone Depletion Potential – potencja∏ niszczenia ozonu.
5
Global Warming Potential – potencja∏ efektu cieplarnianego.
6
Atmospheric Lifetime – czas rozk∏adu w atmosferze.
7
Czas ˝ycia w atmosferze – 5 dni.
[(1), (2) – êród∏o EPA]
1

Zastosowanie systemu KD-1230
Serwerownie
Pomieszczenia energetyczne
Pomieszczenia przetwarzania danych
Centra finansowe i banki
Centra telekomunikacyjne
Us∏ugodawcy internetowi
Towarzystwa ubezpieczeniowe

Archiwa

Biblioteki

Galerie

Sprz´t medyczny i laboratoryjny

Muzea

Instalacje wojskowe

Czyste pomieszczenia

T∏ocznie gazu i ropy

Pomieszczenia komputerowe

Urzàdzenia platform wiertniczych

Sterownie

Petrochemia

Pomieszczenia kontroli ruchu

Linie produkcyjne
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