Voor dichterbij de brandhaard
aangebrachte binnenapparatuur bij
systemen voor brandbestrijding

Brandbeveiligingssystemen binnenin risicovolle apparatuur
vlakbij de mogelijke brandhaard
★ Simpel, flexibel en compact
★ Rechtstreeks binnenin risicovolle apparatuur geïnstalleerd
★ Automatisch detectie en bestrijding van de brand, meteen als deze begint
★ Minder materiële schade en werkonderbrekingen
★ Uiterst betrouwbaar: geen elektriciteit en geen bewegende delen
★ Eenvoudig en gemakkelijk te installeren
★ Zeer lage gebruikskosten: minder dan €1,- per dag

Ideaal voor:
Elektrische schakelkasten

CNC-machines

Rookkasten

Commerciële keukens

Voertuigmotoren

En nog veel meer:

DIESELGENERATOREN /
WINDTURBINES / BOUWKRANEN /
POMPSTATIONS /
LIFTEN EN ROLTRAPPEN /
ACCULAADSTATIONS /
HEFTRUCKS / UITRUSTING VOOR
MEDISCHE LABORATORIA /
TEST-/PRODUCTIEAPPARATUUR /
KABELGOTEN / TRANSMITTERS

ALLE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Dicht de lacune tussen conventionele
systemen voor brandbestrijding
Vermindert brandschade door:
-- Elektrische oververhitting, kortsluiting, overbelasting
-- Mechanische wrijving
-- Vlamvatten van oliën, chemicaliën of metalen
-- Keukenbranden
-- Brand bij voertuigmotoren
Uw bedrijf blijft draaien:
-- Helpt werkonderbrekingen te beperken
-- Vermindert brandschade aan apparatuur
-- Minder lichamelijk letsel
-- Voorkomt schade / reiniging na activering sprinklersysteem

Het Firedetec®-verschil
Rotarex FireDETEC®-systemen maken gebruik van een in eigen beheer ontwikkelde, lijnvormig doorlopende sensorslang. Deze detecteert brandgevaar op betrouwbare wijze en activeert de
afgifte van het blusmiddel via persluchttechnologie. Deze opzet is extra flexibel, spaart ruimte uit en is kostenbesparend in vergelijking met andere mechanische of elektronische systemen.

1. Snelle en gemakkelijke installatie binnenin de apparatuur,
vlakbij de mogelijke brandhaard:
De flexibele sensorslang is gemakkelijk binnenin de schakelkast te installeren;
meteen boven de bedrading en het schakelsysteem waar de brand mogelijk begint.
Tijdens in werking stellen blijft droog stikstofgas binnenin de
sensorslang op een druk tot 16 bar. Door de dynamische eigenschappen
bij deze druk is de sensorslang extra reactief voor hitte.
2. Snelle branddetectie:
Zodra brand zich ontwikkelt, zal door de afgegeven hitte de op druk
gebrachte sensorslang op de heetste plek (bij ca. 110°C) openbarsten.
3. Snelle brandbestrijding treedt als volgt in werking:
Doordat de druk in de sensorslang plotseling wegvalt, activeert een
speciale drukverschilklep en wordt de gehele kastruimte onmiddellijk
gevuld met een CO2-houdend blusmiddel. Resultaat, de brand wordt
meteen gedoofd vlak nadat deze is begonnen. Schade en de duur van de
werkonderbreking blijven hierdoor minimaal.
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Voor uw allerbelangrijkste apparatuur
Voorgefabriceerde systemen
- Voorgefabriceerd voor de meest algemene toepassingen met verhoogd risico
- Alles in één kast bij elkaar
- Kiezen voor CO2 of HFC 227 ea
- Gemakkelijke opslag
- Snel en gemakkelijk te installeren

elektrische schakelkastsystemen

rookkastsystemen

cnc-machinesystemen

systemen Voor commerciële keukens

FireDETEC® wordt ontworpen en gefabriceerd door de Rotarex Firetec Division,
wereldleider in ventielen voor vaste installaties en brandblussystemen. De
technici van Rotarex Firetec zijn de uitvinders van de in FireDETEC-systemen
toegepaste IHP- en DIMES-ventieltechnologie. Onze producten hebben hun
diensten ruimschoots bewezen in al meer dan 120 000 installaties over de
hele wereld.

MANAGEMENT
SYSTEMS

systemen Voor Voertuigmotoren

Rotarex Firetec-producten zijn gecertificeerd en voldoen aan internationaal
erkende normen, waaronder:
Verleende goedkeuringen gelden voor specifieke producten en toepassingen.
Neem contact op voor nadere bijzonderheden.

