Stat-X aerosol-blussysteem

Geschikt voor:
• Brandklasse A, B & C (E)
• Neemt geen zuurstof weg
• Geïsoleerde RVS-behuizing
• Hoog blussend vermogen
• Compact en drukloos
• Eenvoudig te installeren
• Veilig voor mens en milieu
• Gemakkelijk verhuisbaar
• Plug & Play na blussing
• Onderhoudsvriendelijk
• Lange levensduur

Het vraagstuk
Het inventariseren van de klantbehoeften is
het startpunt voor K & G om te komen tot het
ontwerp van een klant specifieke oplossing
voor zijn brandbeveiligingsvraagstuk. Dit
begint met het vaststellen van de fase waarin
brand gedetecteerd moet worden en op
welk moment het gewenst is de blussing te
activeren. Wat zijn de omgevingsparameters
waarmee rekening gehouden moet worden?
Hoe is de opvolging ter plaatse geregeld?

Deze gegevens zijn belangrijk om tot het
meest effectieve brandmeld-/blus oplossing
te komen. K & G maakt hierbij gebruik van
Stat-X droge blusearosol van Fireaway Inc.
Fireaway Inc is het Amerikaanse bedrijf
achter de Stat-X blusaerosol technologie.
Fireaway’s team bestaat uit ervaren
brandbeveiligings- experts en tegelijkertijd
vernieuwers die ervan overtuigd zijn dat
er altijd betere manieren zijn om mensen,
goederen en processen te beschermen.
Een combinatie van onderzoek, toegepaste
techniek en hoogwaardige productie, is
de bron van deze doorbraak in innovatieve
brandonderdrukking.
Wat is Stat-X®
Stat-X® is een bijzonder effectief blusmiddel,
waarvan de werking berust op hetzelfde
principe als de meeste blusgassystemen.
Het blussend vermogen van Stat-X® is zelfs
5 x effectiever dan de meeste blusgassen.
Stat-X® onttrekt geen zuurstof aan de
ruimte en is veilig voor mens, dier, milieu en
inventaris.

Activeren
Stat-X® is toe te passen als autonome
bluseenheid met thermische of handmatige activatie. Daarnaast is Stat-X®
toe te passen in combinatie met een
brandbeveiligingssysteem
waarbij
de
bluseenheden
elektrisch
geactiveerd
worden.
Bluseenheden
Een Stat-X® bluseenheid bestaat uit een
hermetisch afgesloten RVS behuizing
voorzien van een vaste blusstof die
thermisch, handmatig of elektrisch wordt
geactiveerd. Na activering ontstaat er een
aerosol, die langs een metalen filter en
een gepatenteerd keramisch koelmiddel,
onder lage druk, zich in de te blussen
ruimte verspreidt. Het aerosol verlaat de
bluseenheid via uitstroom openingen die
zich aan de onderzijde bevinden.
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