(Brandblus apparaat)

Bedankt voor uw aankoop van NICHIBOU’s Erase Tube (brandblus
apparaat). Om veilig en betrouwbaar gebruik te verzekeren, dient u deze
handleiding met zorg en correct op te volgen. Bewaar deze handleiding
ook op een plek waar het makkelijk gevonden kan worden indien nodig.
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1．Algemene beschrijving van de Erase Tube
Met betrekking tot het blussen van een beginnende brand, is het vereist dat de abnormale
warmteopwekking snel wordt gedetecteerd en de brandbestrijding “agent” onmiddellijk kan
worden vrijgelaten. Erase Tube is geen blussysteem dat wordt geïnstalleerd in grote ruimten,
zoals een computerzaal of fabriek, maar een blus apparaat voor het gedeeltelijk beschermen
van batterij rekken, schakelborden, of andere locaties met een hoog risico op brand.
Het is een overstromend brandblusapparaat die met een beveiligde sectie van minder dan
1m3 verspreiding van brand en uitbreiding van schade te voorkomen.
Wij gebruiken NOVEC1230 als brandbestrijdings “agent”, een “agent” die vriendelijk voor
mens en milieu is. Het heeft uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen, en heeft geen
negatieve gevolgen op elektronische apparaten zelfs wanneer ten onrechte vrijgegeven. The
Erase Tube opent een gat in de buis waar de omgevingstemperatuur het hoogst is als gevolg
van de warmte van het vuur, en loost de “agent” op de bron van het vuur.

2．Kenmerken van de Erase Tube
•
•
•
•

•
•
•
•

Geen cilinders gevuld met brandbestrijdingsmiddel nodig
Geen externe voeding/bediening nodig om apparaat te bedienen
Eenvoudige installatie, ongeacht de vorm van de locatie
Geen zorgen over het lekken van brandbestrijdingsmiddel vanwege de zeer
betrouwbare afdichtingen
Geen onderhoud nodig
De Erase Tube’s activerings temperatuur is 107 to 115℃ (Omgevings
temp.)
NOVEC1230 is gebruikt als brandbestrijdingsmiddel, een middel vriendelijk
voor mens en milieu
Geen negatieve invloed op de elektronische inrichtingen vanwege de
uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen
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3, Systeem structuur en activerings methode
Brandbeveiligingsapparaat
Wanneer de Erase Tube brand detecteert, zal het heetste oppervlak breken en
brandbestrijdingsmiddel worden afgegeven uit een gat in de buis

Brandbeveiligings device
(Werkdruk: 2 bar)

Brand

【Werkvolgorde】

Toezicht op brand
Voorkomen van brand

Brand wordt waargenomen
【Tube barst bij ongeveer. 110℃】

Blusmiddel komt vrij

Brand word geblust
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4．Specificaties
Erase Tube
Basis materiaal
Maatvoer

Medium-dichtheid polyethyleen
Buiten diameter: 17mm,
Binnen diameter: 14mm
Werk temperatuur
－20～＋ 50℃
Activerings temperatuur
107～115℃
Aanbevolen vervangingsperiode
8 Jaar
Minimum buis radius
200mm
Effectieve lengtes van de buis
0.5mtr. - 3.5mtr.
Inhoud van de ruimte
1m3 of minder

Blusstof:

NOVEC1230 Brandblus agent (FK-5-1-12)

Kookpunt
Moleculair gewicht
Ozone depletion potential (ODP)
Global-warming potential (GWP)
Atmosferische levensduur
Bruikbare concentratie

49.2℃
316.05g/mol
0
1
ongeveer 5 dagen
4-6％
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5．Lengte en beschermd deel van de Erase Tube

Lengte
Totaal gewicht

0.5m
Ongv. 0.2kg

1.0m
Ongv. 0.35kg

2.0m
Ongv. 0.7kg

3.5m
Ongv. 1.1kg

Hoeveelheid
blusmiddel

0.1kg - 0.13kg

0.17kg - 0.26kg

0.34kg - 0.51kg

0.63kg - 0.84kg

Beschermde
ruimte

0.1m3 - 0.15m3

0.2m3 - 0.3m3

0.4m3 - 0.6m3

0.75m3 - 1.0m3

* De lengte van de buis is vanaf 0.5m.
Producten langer dan 1.5m worden verschaft in rolvorm; die minder dan 1 meter zal worden
verstrekt in een rechte vorm.
Bevestigingsbeugels

* Voor speciale montage, kunt u kiezen tussen het type magneet en
het type zelfklevende tape.

Montage optie 1 (magneet)

Montage optie 2 (zelfklevende tape)

De speciale montage beugels en isolatie strip zal worden verstrekt in standaard uitvoering.*
Met betrekking tot de installatie methode, moet u ervoor zorgen om de in het hoofdstuk
Installatie beschreven procedure te volgen.
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1．Installatie procedure

Bepaal de inbouwpositie
Plaats de montageplaatjes
Voor Erase Tube groter dan
1.5m, plaats de
montageplaatjes op drie
verschillende plaatsen
(twee voor 0.5 – 1.0m)
Voor het magnetische type, dient u ervoor te zorgen dat het niet beïnvloed wordt door
magnetische velden.
Voor het zelfklevende-tape type, zorg ervoor dat de tape 10 uur hecht na de installatie

Monteer de Erase Tube (gebruik de kabelbinders)

Knip de uitstekende binder met een kniptang.

Installatie voltooid
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2．Montage van het brandblusapparaat
Montagepositie
● Gelieve

te monteren aan het plafond oppervlak van de beschermde sectie of in de
buurt van de plaats waar een brand kan optreden.
● De ideale bedrijfstemperatuur is－20℃ -＋50℃.
De levensduur van het brandblustoestel is 8 jaar, op voorwaarde van ten hoogste het
bereik van de optimale werktemperatuur. De levensduur kan echter afnemen onder
de volgende omstandigheden:
● Mechanische belasting (indien er een vaak herhaalde beweging is)
● Te hoge temperatuur.
● Ultraviolette straling.
● Effect van het milieu en chemicaliën.
Chemische resistentie gegevens beschikbaar zijn voor installatie in speciale
omgevingen. Neem dan contact met ons op voor meer informatie.
De breek temperatuur is bij 107 - 115℃.

Opmerkingen over afhandling
● Gebruik
● De

niet te veel kracht bij plaatsing, zoals het trekken of draaien.
buis heeft een minimum radiusvan aan de binnenzijde, 200mm.

Buigradius van het blusapparaat.

Voorbeeld van correcte installatie
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3． Voorbeelden van correcte installatie

1m. type

0.5m. type

1.5m. type
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4． Voorbeelden van verkeerde installatie
*Plaats de tube niet in verticale positie, hierdoor wordt de werking beïnvloed
*Gelieve ons te raadplegen wanneer het apparaat moet worden vastgesteld

1m. type

0.5m. type

1m. type

1.5m+ type
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5．Vervanging en waarschuwingen
Vervanging
Het is aanbevolen om het apparaat na 8 jaar te vervangen.
*Het is niet dat het apparaat na 8 jaar onbruikbaar is, maar vervanging is aanbevolen.

Waarschuwing!
○Gelieve niet te gebruiken voor andere doeleinden dan voor brandblus doeleinden.
○Gelieve niet de buis, behalve bij het uitvoeren van onderhoud of inspectie, aanraken en
dergelijken
○Vermijd de buis met scherpe gereedschappen, niet in snijden of steken.
(Het kan de buis beschadigen en/of de buis onnodig activeren.)
○Gelieve de beveiligde ruimte niet te openen, behalve voor onderhoud of inspectie.
○Gelieve de buis niet te dicht bij warmtebronnen met een hoge temperatuur (boven 50ºC)
houden, dit kan invloed hebben op de werking en kan defecten of onnodige activering
veroorzaken.
○Gelieve grondig wassen met water uit de kraan wanneer het product in de ogen komt.
○Neem onmiddellijk contact op met de dealer, montage- of onderhoudsbedrijf bij vrijkomen
van de brandbestrijding “agent” of als er een andere storing optreed.
○ Vorming van rookgassen, etc. kan in dat deel na de brandbestrijding vrij komen. Ventileer de
ruimte alvorens u deze betreed.

Let op!
● Lees

deze gebruikershandleiding zorgvuldig en gebruik als beschreven.
ervoor dat u contact opneemt met de dealer, installateur, of onderhoudsbedrijf voor hulp
op verplaatsing, toevoeging, of verwijdering van apparaten, etc.

● Zorg

Overig

Vragen ＆ Antwoorden
V

Wat moet ik doen als de Erase Tube is gebroken?

A Wanneer u de buis per ongeluk beschadigd tijdens de installatie, de Erase Tube vervangen
door een nieuw exemplaar om storingen te voorkomen.
V

Wat moet ik doen als de Erase Tube knikt bij installatie?

A Indien de buis geknikt wordt tijdens de installatie , zal het geen probleem zijn voor de
werking van de brandblusmiddelen zijn zolang u het in de oorspronkelijke vorm terug brengt
voor gebruik. Ook zullen er geen storingen optreden als gevolg van de knik.
V Zijn er schadelijke effecten op het menselijk lichaam als het product per ongeluk
wordt vrijgegeven?
A NOVEC1230 wordt gebruikt als brandbestrijdingsmiddel. Er zijn geen bijeffecten op het
menselijk lichaam, zelfs als deze per ongeluk af gaat. Toch zal verbrandingsgas en
waterstoffluoride worden gegenereerd in de feitelijke brand. Gelieve te zorgen voor voldoende
ventilatie.
V

Moet ik melden bij de autoriteiten als de installatie is voltooid?

A

Melding is in sommige situaties niet nodig.

V

Hoe zit het met de garantie-informatie en garantie termijn?

A Als er een defect aan het product is, zullen we het product kosteloos wisselen binnen 1 jaar
vanaf de datum van aankoop, met uitzondering van schade veroorzaakt door het verkeerd
gebruiken van het product:
・ Schade veroorzaakt door handelingen die niet in de gebruikershandleiding zijn beschreven.
・ Schade door andere oorzaken dan het beoogde gebruik van het product.
・ Schade veroorzaakt door natuurrampen, ongelukken, of aardbevingen, etc.
V
A

Wat kan ik verwachten als het vuur niet is gedoofd.?

Het vuur zal zeker worden gedoofd als het product goed is geïnstalleerd.
Als er gebeurtenissen zijn waarbij de brand niet geblust kan worden bij normaal gebruik,
dan zal er een onverachte verkeerde installatie hebben plaats genomen. In dit geval zal ons
geen verandwoordelijkheid kunnen worden opgelegd. Echter, zullen we de verantwoordelijkheid
nemen om oplossingen te bieden als NICHIBOU in gebreke blijkt. Daarnaast hebben we een
aansprakelijkheidsverzekering om dergelijke schade te dekken.

Voor meer informatie over het product, neem contact met ons op:

GEER F.A.S.T.

Pendrechtstraat 9a
3082 XA Rotterdam
Holland
+31638764548
info@geerfast.nl
www.geerfast.nl

NICHIBOU Co., Ltd.
1-9-5, Higashi-gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0022
TEL:

03-3444-6241 (Main line)

URL: http: // www.nitibou.co.jp

