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CO2 BLUSGAS 

 

We know fire. We know safety. We know you. 

Saval is al sinds 1925 een begrip in 

brandbeveiliging. Elk brandrisico vraagt om 

een vakkundige beoordeling van de situatie. 

Keuze van het juiste type detectie en blussing 

en de plaatsbepaling zijn daarbij van cruciaal 

belang. Bij Saval krijgt u een gedegen advies. 

Tevens hebben wij een langdurige ervaring en 

grote know-how om deze systemen te kunnen 

ontwerpen, bouwen en onderhouden. De 

kleine kans dat we voor een nieuw probleem 

komen te staan stelt ons in staat voor u de 

beste oplossing te zoeken. Van tekening tot 

aan installatie weten wij waar uw situatie om 

vraagt.  
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Kooldioxide                                
gas blussystemen 
Kooldioxide gas blussystemen worden ontworpen voor de 

beveiliging van onbemande ruimten en apparatuur. Kooldioxide 

systemen zijn uitstekend geschikt voor het blussen van 

brandbare vloeistoffen en vetten door het grote koelend 

vermogen. 

 
Fysische eigenschappen 
Kooldioxide is een kleurloos en reukloos 
gas met een dichtheid die bijna anderhalf 
keer groter is dan die van lucht. Het wordt 
tot vloeistof verdicht bewaard en 1 kilo 
vloeibare kooldioxide kan in gasvorm bij 
een temperatuur van 20°C een ruimte van 
0.56 m³ geheel vullen. 
 
Persoonlijke veiligheid 
Kooldioxide is een effectief blusmiddel als 
de toegevoerde hoeveelheid gas de 
zuurstof in de ruimte verdringt. De 
zuurstofconcentratie wordt dermate laag 

dat eventueel aanwezige personen  een 
gevaar levert. Kortom; kooldioxide heeft 
een verstikkende werking, en bovendien 
wordt het beschouwd als een giftig gas. 
 
Blusmechanisme 
De blussende werking van kooldioxide is 
gebaseerd op het principe van het 
verdringen van lucht uit de beschermde 
afgesloten ruimte zodanig dat het 
zuurstofniveau daalt tot de waarde waarbij 
de verbranding niet meer mogelijk is. De 
voornaamste werking is dus het verstikken 
van de brand bij gebrek aan zuurstof. Ook 
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is kooldioxide één van de weinige 
blusgassen die gebruikt kunnen worden 
als objectblussing. 
 
▪ Effectief 
▪ Elektrisch niet geleidend 
▪ Schoon blusmiddel, geen residu 
▪ Flexibel systeemontwerp 
▪ Toepasbaar als objectblussing 
  
In sommige gevallen kan het koelende 
effect van kooldioxide een extra bijdrage 
leveren aan de uiteindelijke blussing. 
 
Blussnelheid 
Kooldioxide systemen hebben een 
gemiddelde blussnelheid. Kooldioxide 
systemen zijn ontworpen om de minimale 
ontwerp concentratie  in 60 seconden of 
minder te bereiken. Dit maakt kooldioxide 
zeer geschikt voor het blussen van zich  
langzaam ontwikkelende branden, waarbij 
de schade als gevolg van de brand niet 
snel groter wordt.  
 
Veiligheid t.o.v. apparatuur 
Kooldioxide is elektrisch niet geleidend en 
niet corrosief, daardoor is het veilig om te 
gebruiken in ruimten met elektronische 
apparatuur. Het afblazen van kooldioxide 
veroorzaakt echter een thermische schok 
die schade kan toebrengen aan deze 
elektronische apparatuur. Een groot 
voordeel van kooldioxide is dat het geen 
deeltjes of olieachtige residuen achterlaat 
die schade zou kunnen toebrengen aan 
elektronische apparatuur, computers en 
communicatieapparatuur.  
 
Flexibel systeem ontwerp 
Kooldioxide systemen zijn flexibel met 
betrekking tot de lengte van het 
leidingnetwerk. Door de hoge opslagdruk 
is een grote afstand tussen de 
opslagcilinders en de beschermde ruimte 

mogelijk.  
 
Wereldwijd geaccepteerd 
Historisch gezien is kooldioxide 
wereldwijd vaak toegepast als blusgas. Het 
is overal ter wereld te verkrijgen zodat de 
cilinders overal nagevuld kunnen worden.  
  
Sinds jaar en dag is kooldioxide één van de 
meest geaccepteerde 
brandbeveiligingsgassen die verkrijgbaar 
zijn. Voor een optimale blusprestatie is het 
noodzakelijk dat de opslag en de 
distributie van het gas aan de hoogste 
kwaliteitseisen voldoen. Het totale 
systeem wordt daardoor een zeer 
betrouwbaar systeem.  
 
Systeemontwerp 
Het kooldioxide gas blussysteem bestaat 
uit een of meer opslagcilinders die bij 
voorkeur buiten de beveiligde ruimte zijn 
geplaatst. De cilinder is standaard gevuld 
met een gestandaardiseerde hoeveelheid 
vloeibare kooldioxide. Iedere cilinder is 
voorzien van een snel openende klep, 
ontworpen voor een betrouwbare werking 
en een perfecte afsluiting van de cilinders. 
De cilinders kunnen naar keuze elektrisch, 
pneumatisch of met de hand worden 
geactiveerd. Voor het eenvoudige 
afkoppelen van het leidingnet is iedere 
cilinder uitgerust met een flexibele slang. 
 
Engineering 
Al meer dan 40 jaar installeert Saval 
kooldioxide en clean agent 
blusgassystemen over de gehele wereld. In 
deze periode heeft Saval zich ontwikkeld 
als een specialist in blusgassystemen. De 
research en praktijkervaring hebben geleid 
tot het ontwikkelen van schone 
blusgassen. Voor elke toepassing biedt het 
Saval team een kooldioxide systeem op 
maat aan. Een hydraulische 

calculatieprogramma is nodig om een 
gebalanceerd systeem te berekenen en om 
de diameter en de wrijvingsverliezen van 
de afblaasmonden te berekenen. 
 
Verzekerd van kwaliteitscontrole 
Saval heeft een geïntegreerd 
kwaliteitszorgsysteem in 
overeenstemming met de internationale 
ISO 9001 standaard, gecertificeerd door 
Lloyd' s. Dit certificaat symboliseert de 
totale inzet van de organisatie, niet alleen 
in het productieproces maar ook bij de 
engineering, de administratieve 
procedures en de after sales afdeling. 
 
De kooldioxide gasblussystemen van Saval 
zijn de beste brandbeveiliging voor 
waardevolle ruimten zoals schakelruimten, 
kabelschachten, telecommunicatieruimten, 
turbinekasten en archieven, waar personen 
normaal niet aanwezig zijn en het milieu 
als een belangrijke zaak wordt beschouwd.  
 

 
 
Meer weten? Vraag het ons! 
Wij kunnen ons voorstellen dat u na het 
lezen van deze folder nog vragen heeft 
over úw specifieke situatie. De technische 
adviseurs van Saval vertellen u graag welk 
Saval systeem bij úw brandrisico het meest 
effectief is. Belt u gerust met de 
specialisten van Saval: We know.  
 
 


