Bescherm uw investeringen, gebruik onze 19” brandbescherming!
Het nummer 1 milieuvriendelijke systeem

Innovatieve en milieubewuste 19’’ serverkast bescherming

Novec1230 van 3M, wat is het voor blusmiddel?

Hoe belangrijk zijn uw gegevens op de netwerkservers? Het verliezen van data is het
ergste dat een bedrijf kan overkomen. De meeste bedrijven hebben ook nog eens
data op een back-upsysteem in dezelfde serverkast opgeslagen. Het is bekend dat er
door oververhitting van de voedingen van servers en systemen brand kan ontstaan.
De hitte kan bij de moderne serverkasten namelijk enorm oplopen. Het is van groot
belang om zo snel mogelijk rook en een mogelijke brand te detecteren. Met de FireTecPro detecteert u rook en blust u een beginnende brand in een 19” kast binnen
10 seconden.

Novec1230 is een veel gebruikt blusmiddel. Novec1230 zeer milieuvriendelijk, het
tast de ozonlaag niet aan en wordt haast direct door de natuur opgenomen
(5 dagen). Daarnaast is het ook veel veiliger voor mensen in de betreffende ruimte.
Novec1230 haalt namelijk alleen de zuurstof rond de brandhaard weg, door de warmte te absorberen. Daardoor kan er gewoon, in de ruimte waar de kast staat, worden
gewerkt tijdens en direct na het blussen. Uit voorzorg wordt wel aangeraden om te
evacueren.

Bescherm het hart van uw bedrijf. Bescherm uw cruciale datagegevens en investeringen, want bijna de helft van de bedrijven waar brand is uitgebroken komt het verlies
niet meer te boven, ook al wordt de schade uitgekeerd door de verzekeraar.
Een bedrijf kan namelijk niet functioneren zonder zijn documenten en belangrijke
gegevens.
De FireTecPro detecteert rook door twee onafhankelijke optische temperatuursensoren. In de eerste detectiefase geeft de FireTecPro een alarmsignaal en in de tweede
alarmfase wordt het blussen onmiddellijk in gang gezet. De rook wordt nog sneller
gedetecteerd door een ventilator die de rook aanzuigt.
De FireTecPro maakt gebruik van haar eigen software die alle componenten in het
circuit controleert en alarm- en foutmeldingen kenbaar maakt in het display op de
voorkant van de unit. Denk aan de druk van de blusflessen, ventilatiesnelheid, deurcontacten, batterijspanning en de rookdetectoren. Daarnaast heeft de FireTecPro
een interne batterij die bij spanningsonderbreking de unit draaiende houdt gedurende
4 uur.
De FireTecPro heeft een verlichte LED-display waarop duidelijk in verschillende talen
(de standaardtaal is Engels) de alarm- en foutmeldingen af te lezen zijn en door de
luide zoemer is het voor u duidelijk wanneer er zich een alarm of foutmelding voordoet.
De FireTecPro is eenvoudig te installeren en makkelijk in het onderhoud. De rookdetectoren zijn door een schuiflade aan de achterzijde makkelijk schoon te maken.
Na een blussing is het vervangen van de fles(sen) en de drukschakelaar(s) zeer snel
en eenvoudig te realiseren.
Op de achterzijde van de unit kunt u externe alarmcontacten aansluiten zoals externe
rookdetectoren, deurcontacten, een handmelder op afstand voor blussing of bijvoorbeeld een fase 1 en fase 2 alarmcontact
voor doormelding naar het brandmeldpaneel. Met het FTP DUO concept kunt u
meerdere FireTecPro systemen aansluiten
en meerdere kasten tegelijk blussen. Bij
twee kasten met een totale inhoud tot
3.2m2 kunt u twee kasten met 1 FireTecPro
unit blussen.

Een ander groot voordeel van Novec1230 is dat het een niet geleidende vloeistof is.
Het is het beste blusmiddel voor elektronische apparatuur. Zodra blussen noodzakelijk is, komt Novec1230 heel fijn verneveld naar buiten en richt zich op de brand. Daar
isoleert het de warmte en maakt gebruik van zijn eigen koelende werking om de
vlammen sneller te laten doven.
Novec1230 is geschikt voor het blussen van branden geclassificeerd onder A, B, C, E
en F, en daardoor meer dan toereikend voor in de FireTecPro.

Eigenschappen van de FireTecPro

Technische specificaties

De FireTecPro is een compleet brandpreventiesysteem voor serverkasten. Eenvoudig af te lezen en te bedienen met het verlichte display. FireTecPro blust de kast
zelf, niet de gehele ruimte, waardoor de hoeveelheid blusmiddel is geminimaliseerd
en veel kosten worden bespaard. Tevens is de brand daardoor veel sneller geblust
en worden onnodige shut-downs voorkomen. Het systeem is 24/7 actief. Zeer milieuvriendelijk, geen belasting voor het milieu door het gebruik van Novec1230 van 3M.
FM-200 behoort ook tot de mogelijke blusmiddelen.

Afmetingen: 19” (485 mm) breed x 2U (88 mm) hoog x 460 mm diep. Standaardmaat
voor 600 mm kast. Ook verkrijgbaar voor kasten van 800 mm en 1000 mm diep.
Branddetectie: Optische rookmelders met aanzuigsysteem.
Blusmiddel: Novec 1230, FM-200.
Voeding: 230V AC via enkelvoudige zekering in behuizing.
Ingangen: Externe alarmcontacten. Blusmiddel activeren/blokkeren.
Uitgangen: 1e fase alarmcontacten. 2e fase alarmcontacten. Foutmeldingscontacten.
Externe connectie met i-BOX. Externe blusmiddelactivatie.

FireTecPro is een volledig zelfstandig werkend systeem en eenvoudig te installeren.
Er zijn weinig tot geen extra verbouwingen, installatiekosten of ruimte nodig.
FireTecPro is verplaatsbaar, het verhuist met de kast mee. FireTecPro is een ideale
oplossing voor bemande controlekamers en onbemande site-toepassingen. De unit
kan naast dat zij zelfstandig werkt ook op afstand gecontroleerd worden met de
i-BOX. Omgevingscontrole is ook mogelijk door middel van diverse sensoren zoals
bijvoorbeeld deurcontacten en externe rookdetectoren. FireTecPro kan aan het
brandmeldsysteem worden gekoppeld, voor verbeterde controle en beveiligingsintegratie met het hoofdsysteem.
Compacte 2HE 19’’ behuizing. Sleutelschakelaar isolatie/systeem actief. Duidelijk
display. Ter plaatse/extern controle mogelijk audio/visueel. Gecontroleerde alarm/
foutcircuits. Visuele en audio alarm- & foutindicaties. Tweevoudig audiovisueel alarm
bij rookdetectie. Batterij back-up (4 uur stand-by). Ventilator-/spanning afsluitsysteem (relais 30A set met CEE stekkers). Componenten zijn EMC getest. CE-keur.

Display taal: Engels en andere talen (op aanvraag).
Batterij back up: 1 x 2 AH batterij.
Temperatuurbereik: 0 tot 50 graden Celsius.
Luchtvochtigheid: Max. 95% (nietcondenserend).
Management: Optioneel via het i-Box beheersysteem.

FireTecPro modellen en opties
FireTecPro met Novec1230, 1.7 m³ of 3.2 m³ bluscapaciteit
•
•
•
•
•
•
•

1.7 m3 (1 blusfles) of 3.2 m3 (2 blusflessen) Novec1230 bluscapaciteit.
Geschikt voor kasten van minimaal 600mm diep.
Bevat twee optische rookmelders.
Blusmiddelvervangindicatie.
LCD-display geeft huidige status systeem weer.
In het eenvoudige menu in het display zijn diverse instellingen aan te passen.
FireTecPro kan, in het geval van brand, de stroomvoorziening beheren en afsluiten.

FireTecPro met FM-200, 1.5 m³ of 3.0 m³ bluscapaciteit
• 1.5 m3 (1 blusfles) of 3.0 m3 (2 blusflessen) FM-200 bluscapaciteit.
• Geschikt voor kasten van minimaal 600 mm diep.
• Dezelfde eigenschappen als de FireTecPro Novec1230 unit.

FireTecPro + i-BOX

• Monitoren van de omgeving.
• Inclusief ingangen om ook in de rest van de ruimte te monitoren.
• Trillingen, temperatuur, luchtvochtigheid, luchtstroom, toegangsbeveiliging
(kaartlezers) etc.
• Stroommonitoring op PDU.
• Niet specifieke analoge en digitale ingangen.
• Rechtstreeks conditie/status bekijken.

Wereldwijde ondersteuning
De FireTecPro wordt geleverd over de hele wereld. Waar wij naar streven is dat we
overal ondersteuning kunnen bieden aan de eindgebruikers dankzij onze lokale
distributeurs. Veel van deze distribiteurs zijn ook gecertificeerde vulstations voor het
(her)vullen van onze flessen met NOVEC1230 of FM-200. Op deze manier is het niet
nodig om vanuit onze fabriek gevulde flessen te verzenden waardoor wij de kosten
voor de eindgebruikers zo laag mogelijk kunnen houden.

Vraag uw leverancier voor alle modellen en opties.

De nauwe samenwerking met onze distributeurs biedt ons ook de mogelijkheid om
technische ondersteuning aan te bieden in de taal van de eindgebruiker. Dit is een
groot voordeel voor de eindgebruikers.
Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden, neemt u dan contact met ons op.
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