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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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Novec™ 1230 clean agent  
gas blussystemen 
Clean agent gas blussystemen met Novec 1230�blusgas zijn 

ontworpen voor de beveiliging van normaal  bemande  en  

onbemande ruimten  die  hoogwaardige  apparatuur bevatten. De 

investering in een systeem met Novec�1230 blusgas is laag 

vergeleken met het verlies aan onroerend goed of elektronische 

data ten gevolge van een brand. Schade wordt tot een minimum 

beperkt. Het Novec 1230 blusgas laat geen residu achter. 

Bedrijfsonderbrekingen zijn tot een minimum beperkt, terwijl 

uw personeel ook optimaal beschermd is. Als u al deze voordelen 

bij elkaar optelt is er geen beter alternatief dan Novec 1230. 

 
Fysische eigenschappen 
Novec™ 1230 is een  kleur- en reukloze, 
door 3M ontwikkelde, C6 fluorketon 
verbinding.  
 
Persoonlijke veiligheid 
Novec™ 1230 is effectief bij lage 
concentraties, beneden de door de USA 
Environmental Agencies gestelde 
maximale blootstellingniveaus. Bemande 

ruimtes kunnen veilig worden 
geëvacueerd, zelfs tijdens de 
aanwezigheid van het blusgas bij ontwerp 
concentraties. Novec™ 1230 is uitgebreid 
getest en een uitstekend alternatief 
bevonden voor de HFC’s en HCFC’s en 
heeft tevens de hoogste (>60%) 
veiligheidsmarge ten opzichte van andere 
blusgassen. 
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Milieu 
Novec™ 1230 heeft geen ozon afbraak  
potentieel en heeft door het ontbreken 
van broom of chloor een ODP van 0. Een 
korte atmosferische levensduur  van 5 en 
een broeikaswaarde van 1 maken Novec™ 
1230 tot het meest milieuvriendelijke 
chemisch blusgas dat wereldwijd 
verkrijgbaar is. 
 
Blusmechanisme 
Novec™ 1230 is een actief 
brandblusmiddel. De werking berust op  
fysieke koeling van de vlam op een 
moleculair niveau, zodanig dat de hitte 
letterlijk verwijderd wordt uit het 
vlamfront tot een zodanig niveau dat de 
verbranding stopt. 
 
Blussnelheid 
Clean agent blusgassystemen met Novec™ 
1230 blusgas blussen snel omdat deze 
systemen zijn ontworpen om de minimale 
ontwerp concentraties in 10 seconden of 
minder te bereiken. De brand in de eerste, 
kritische,  
seconden blussen kan miljoenen Euro’s 
schade voorkomen aan apparatuur en 
productieverlies. 
 
Veiligheid t.o.v. apparatuur 
Novec™ 1230 is elektrisch niet geleidend 
en niet corrosief; daardoor is het veilig 
voor gebruik in ruimten met elektronische 
apparatuur. Novec™ 1230 geeft geen 
thermische schok, zoals bij het gebruik van 
CO2, tijdens het afblazen op elektronische 
apparatuur. Novec™ 1230 laat geen 
deeltjes of olieachtig residu achter, die 
elektronische apparatuur, computers, 
communicatie apparatuur of geavanceerde 
medische apparatuur kunnen beschadigen 
of verontreinigen. 
  
 

Ruimte besparend 
Vergeleken met een CO2  of inert 
blusgassysteem gebruikt een systeem met 
Novec™ 1230 blusgas  minder 
cilinderopslagruimte en bespaart dus 
kostbaar vloeroppervlak.  
 
Wereldwijd geaccepteerd 
Novec™ 1230 is de laatste jaren 
wereldwijd het blusgas met het snelst 
groeiende marktpotentieel. 
Toonaangevende fabrikanten van 
blusapparatuur hebben gekozen voor 
Novec™ 1230.  
 
Systeem ontwerp 
Het Saval Clean agent blusgassystemen 
met Novec™ 1230 bestaat uit één of meer 
opslagcilinders die bij voorkeur buiten de 
beveiligde ruimte zijn geplaatst. De 
cilinders zijn standaard gevuld met de 
benodigde hoeveelheid tot vloeistof 
verdicht Novec™ 1230 en zijn op overdruk 
gebracht met stikstof tot 25 bar bij 20°C. 
Iedere cilinder is voorzien van een snel 
openende klep, ontworpen voor een 
betrouwbare werking en een perfecte 
afsluiting van de cilinders. De kleppen 
kunnen naar keuze elektrisch, pneumatisch 
of manueel worden geactiveerd. Voor het 
eenvoudig 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 clean agent 
blusgassen. Voor elke toepassing biedt het 
Saval-team een Clean agent  
 

blusgassystemen met Novec™ 1230 op 
maat aan. 
Het hydraulische calculatieprogramma 
voor het Saval Clean agent 
blusgassystemen met Novec™ 1230 is 
ontwikkeld door Hughes Associates. Dit 
programma is nodig om een gebalanceerd 
systeem te berekenen en om de diameter 
en de wrijvingsverliezen van de 
afblaasmonden te bepalen. 
 
Verzekerd van kwaliteit 
Saval heeft een geïntegreerd 
kwaliteitscontrolesysteem in 
overeenstemming met de internationale 
ISO 9001-2000 standaard, gecertificeerd 
door Lloyd’s. Saval is tevens een LPBC 
erkend blusgasinstallateur. Deze 
certificaten symboliseren de totale inzet 
van de Saval organisatie, niet alleen in het 
productieproces maar ook bij de 
engineering, de administratieve 
procedures, montage en de after-sales 
activiteiten. 
 
Een Saval Clean agent blusgassystemen 
met Novec™ 1230 is  de  optimale  
beveiliging van hoogwaardige 
investeringen  zoals controlekamers, 
bedieningruimtes, computerruimtes 
machinekamers, kabelkelders, 
telecommunicatieruimtes, 
turbinegenerator-omkastingen en 
archieven. 
 
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. 


