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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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Slimmere brandbestrijding: 
Watermist 
FOGTEC systemen gebruiken puur water, omgezet in een fijne 
mist onder druk van 80 tot 200 bar. Deze watermistsystemen zijn 
niet alleen 100% milieuvriendelijk maar vaak ook effectiever 
dan conventionele blusgas- of sprinklersystemen.  

De voordelen 

Het geheim van de watermistsystemen zijn 
de fijne waterdruppels die worden 
gegenereerd. Deze uiterst kleine druppels 
(geclassificeerd als NFPA 750 Klasse 1) 
maken de systemen zeer effectief. Het 
koelend vermogen en de lokale zuurstof 
verdringing zijn de belangrijkste effecten 
van de systemen. 
 
Koelend effect 

Het water wordt door hoge druk verneveld, 
de oppervlakte die wordt gekoeld is 
aanzienlijk groter dan de oppervlakte die 
wordt bereikt met lagedruk-
watermistsystemen. Dit betekent dat 
FOGTEC systemen de brand veel sneller en 
effectiever koelen. Dit zorgt niet alleen 
voor bestrijding van de brand maar 

beschermt ook personen en goederen 
tegen de hitte en het vuur. Watermist 
beschermt tevens constructie elementen, 
zoals muren, doorgangen, gevel, enz.

 

 

 
Principe hogedruk watermist 
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FOGTEC nozzles 

Zuurstof verplaatsing 

De kleine waterdruppels verdampen snel 
bij de brandhaard. Verdamping komt 
alleen voor wanneer er sprake is van een 
hoge temperatuur. Waar sprake is van een 
lage temperatuur verdampt het water niet 
en kan de ruimte worden gebruikt als 
vluchtroute. De verdamping van het water 
vergroot het watervolume met 1640 keer, 
hierdoor wordt de zuurstof bij het vuur 
lokaal verdrongen. Als resultaat een 
gelokaliseerd inert effect bij de 
brandhaard. Om optimale brandbestrijding 
te bereiken past FOGTEC de hoeveelheid 
water, de druppelgrootte, het aantal en de 
plaatsing van de nozzles aan voor elke 
specifieke situatie. 
 

 
 
FOGTEC systemen zijn 100% 
milieuvriendelijk en onschadelijk voor 
mensen. In tegenstelling tot vele 
chemische blusgassen tasten FOGTEC 
watermistsystemen de ozonlaag niet aan 
en dragen niet bij aan het broeikaseffect. 
Een waarschuwing voordat het systeem 
wordt geactiveerd, om het personeel te 
beschermen, is niet nodig.  
 
 

Techniek 

FOGTEC systemen werken bij een druk van 
80 tot 200 bar. De hoge druk wordt 
gebruikt om twee redenen: om kleine 
druppels en stuwkracht te creëren. 
Speciale watermist nozzles zijn het hart 
van elk FOGTEC systeem. Ze zijn 
geoptimaliseerd voor elke specifieke 
toepassing en uitgebreid getest door 
onafhankelijke partijen, zoals Factory 
Mutual. 
Om het systeem van hoge druk te voorzien 
wordt gebruik gemaakt van een FOGTEC 
pomp of cilinders. De pomp bestaat uit 
afzonderlijke pompmodules met een 
doorstroming van 25 tot 800 l/min. 
Hierdoor kan de prestatie van een systeem 
worden aangepast aan elke specifieke 
situatie en eis. Cilinders kunnen worden 
toegepast bij kleinere installaties. 
 
FOGTEC systemen kunnen worden 
geactiveerd op twee manieren: een 
glasbulb of een branddetectiesysteem. 
FOGTEC bedieningspanelen kunnen 
gemakkelijk worden aangesloten op een 
branddetectiesysteem. Indien gewenst, kan 
het bedieningspaneel worden bediend 
door middel van touchscreen. Afstand 
bestuurbaar onderhoud is optioneel 
verkrijgbaar. 
 
 
 
 

Het gehele leidingsysteem wordt gemaakt 
van roestvaststaal, zoals vereist door 
internationale normen voor 
watermistsystemen. De pijpdiameter ligt 
tussen 10 en 40 mm. Het ontwerp en de 
installaties voldoen aan de internationale 
normen. 
 
Doorontwikkeling 

FOGTEC Technology werkt continu aan 
verbetering door onderzoek en 
ontwikkeling. 
 
Interne faciliteiten om brandtesten uit te 
voeren bieden FOGTEC de mogelijkheid 
om continu aan verbeteringen te werken, 
onderzoek te doen en testen uit te voeren. 
De brandtesten worden uitgevoerd in 
samenwerking met wetenschappelijke 
brandbeveiliging instituten. Computer 
simulaties en modellering zijn standaard 
elementen van dergelijk onderzoeken. 
Alle ontwikkelingsactiviteiten worden 
uitgevoerd op basis van de ISO 9001-2000 
normen. 
 
Met 45 partners wereldwijd, is FOGTEC 
marktleider op het gebied van 
watermistsystemen. FOGTEC heeft als 
primaire doelstelling het continu 
verbeteren van brandbeveiliging voor 
mensen en objecten.  
 
 
 

 
Waterverbruik 
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TOEPASSINGEN 

FOGTEC systemen kunnen worden gebruikt 

op hele uiteenlopende locaties en ruimtes.  

 
Openbare gebouwen 

Ziekenhuizen, kantoren, musea, hotels, etc. 

 

De hoogste prioriteit in openbare 
gebouwen is de bescherming van mensen. 
Door de temperatuurverlaging van 
hogedruk-watermist wordt vluchten voor 
mensen mogelijk, wat dit een ideale 
oplossing maakt. 
Traditionele sprinklersystemen of 
lagedruk-watermistsystemen gebruiken 
veel meer water en er ontstaat 
waterschade, in sommige gevallen is de 
waterschade groter dan de brandschade. 
Bij FOGTEC hogedruk-watermistsystemen 
daarentegen, wordt het water zo efficiënt 
mogelijk gebruikt waardoor de kans op 
waterschade minimaal is. Dit maakt 
FOGTEC hogedruk-watermistsystemen een 
uitstekende oplossing voor archieven en 
musea. 
 

 
Door de kleine pijpdiameter kan het 
systeem makkelijker in bestaande bouw 
worden geïnstalleerd, zonder grote 
bouwkundige ingrepen. Dit is een extra 
voordeel voor hotels, ziekenhuizen, 
kantoren, historische panden, enz.  
 
 
 

De pompinstallatie vereist aanzienlijk 
minder ruimte dan die van 
sprinklersystemen. Daarnaast is een grote 
wateropslagtank niet nodig. 
 
Datacenters 

In datacenters is er een verhoogd 
brandrisico vanwege de mogelijke 
kortsluiting, overbelasting van het systeem 
of onvoldoende warmteafvoer. Hogedruk-
watermist onderdrukt de brand en beperkt 
verspreiding van rook. Door de extreem 
kleine druppels is het effect op de 
apparatuur minimaal.  
 

 
Kabeltunnels 

Branden in kabeltunnels kunnen enorme 

economische schade veroorzaken 

 

FOGTEC systemen zijn een erkende en 
geaccepteerde manier om kabeltunnels te 
beveiligen.  
Een brand in een kabeltunnel kan snel 
hoge temperaturen bereiken. Het FOGTEC 
systeem zorgt dat de schade minimaal 
blijft door het indrukwekkende koelende 
effect. 
In tegenstelling tot blusgassystemen kan  
een FOGTEC hogedruk-watermistsysteem 
worden geïnstalleerd in een ruimte met 
ventilatie en openingen. 
 
 

 

Industriële toepassingen 

FOGTEC systemen bieden een oplossing voor 

bijna alle verschillende brandrisico’s in de 

industrie.  

 
Productie van materialen en vloeistoffen 
brengt brandrisico’s met zich mee waarbij 
brand vaak snel escaleert. Uit brandtesten 
is gebleken dat FOGTEC systemen zeer 
effectief zijn bij het bestrijden van 
koolwaterstofbranden, branden in 
gasturbines, hydraulica kelders, 
generatoren, motor testinstallaties, CNC 
machines, etc. 
Afhankelijk van individuele eisen, kunnen 
FOGTEC systemen worden geïnstalleerd 
voor objectblussing of gehele ruimtes.  
 
Een ander voordeel is dat FOGTEC 
systemen na een activatie snel en tegen 
lage kosten weer in bedrijf kunnen worden 
gesteld. Door de minimale hoeveelheid 
water is de onderbreking van het 
werkproces in de meeste gevallen kort, 
tast het water de machines niet aan en is 
het niet schadelijk voor personeel. 
 
Industriële en keuken frituurpannen 

Oliebranden blussen met water 

 

FOGTEC systemen zijn geschikt om 
oliebranden te blussen. De 
watermistdruppels zijn zo fijn dat ze niet 
door de olie dringen. De druppels 
absorberen de hitte van het vuur, doven 
het vuur, koelen de olie en voorkomen 
herontsteking. 
Frituurpannen in keukens  worden meestal 
geblust met chemische brandblussers, 
zodat na de blussing tijdrovende 
schoonmaakwerkzaamheden nodig zijn.  
 
 
 
 

 
Museum 

 

Datacenter 
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Het bedrijfsproces  kan veel sneller 
worden hervat bij gebruik van FOGTEC 
systemen. Industriële grootschalige 
frituurpannen worden geblust door een 
CO2 blusgassysteem. Er is daarbij een 
risico dat het vuur opnieuw ontsteekt 
omdat het blusgas snel verdund in de 
lucht en zijn werking verliest. Voor 
FOGTEC systemen is dit geen probleem. 
Het systeem kan zelfs wordt geïntegreerd 
in de friteuse zonder de werking te 
beïnvloeden.   
 
Het systeem wordt automatisch 
geactiveerd door een detectiesysteem. 
Bovendien zijn service- en 
onderhoudskosten aanzienlijk lager dan de 
meeste andere blussystemen. 
 
Overige toepassingen 

FOGTEC systemen worden gebruikt om 

verschillende brandrisico’s te dekken. 

 

Laboratoriums, studio’s en andere 
soortgelijke ruimtes zijn ideaal ruimtes om 
te beveiligen met FOGTEC systemen. Deze 
ruimtes hebben een hoog brandrisico door 
de aanwezige elektronica, kabels, 
kunststof, enz. Het belang in zulke ruimtes 
is voorkomen van brandoverslag en het 
controleren van de brand om grotere 
schade te voorkomen. 
 

 
 

Door het uitstekende koeleffect van 
FOGTEC systemen is het gebruik tevens in 
tunnels en ondergrondse metrolijnen zeer 
geschikt. De lengte van de tunnels, 
luchtsnelheid en de hoogte van de ruimte 
kunnen allemaal worden overwonnen met 
FOGTEC systemen. 

 
FOGTEC systemen kunnen worden 
gebruikt om brandoverslag te voorkomen 
en te zorgen voor afscherming tegen hitte 
en rook. Gebouwen gemaakt van staal en 
glas worden beschermd tegen de gevolgen 
van de hitte. Wandopeningen en 
doorgangen kunnen worden beveiligd 
zonder dure bouwkundige maatregelen. 
Dit geeft beheerders meer vrijheid voor 
logistieke en bouwkundige keuzes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op schepen en olieplatformen beveiligen 
FOGTEC systemen accommodatieruimtes, 
machinekamers en gasturbines. Hogedruk 
watermist is een perfecte oplossing voor 
de strenge veiligheidsvoorschriften die in 
de scheepvaart en offshore industrie 
gelden.  

 
Voordelen van FOGTEC Systemen 

▪ Milieuvriendelijk 
▪ Veilig voor mensen 
▪ Hoog koelend effect 
▪ Vermindering van stralingswarmte 
▪ Waterverbruik ca. 10% van de 

conventionele sprinklers 
▪ Minimale waterschade 
▪ Geen pre-warning tijd nodig  
▪ Eenvoudige en ruimtebesparende 

installatie 
▪ Kleine opslagruimte nodig voor 

systeemtechnologie 
▪ Activering via glasbulb of afzonderlijk 

detectiesysteem 
▪ Alternatief voor blusgas- en 

sprinklersystemen 
▪ Diverse toepassingsmogelijkheden  
 
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. 
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