
LOX Systemer

LOX for brannsikkerhet i små og
store områder

PRODUKT BESKRIVELSE
Driften av systemet er basert på å permanent
senke oksygen nivået fra 20,8% til mellom 15
og 17% i de områder som beskyttes. Dette gjør at
en brann ikke vil oppstå og det er kun den defekte
komponenten som må skiftes ut. Med et konvensjonelt
slukkesystem som slukker brannen etter at det har
begynt å brenne, ville hele rommet hatt behov for
sanering og store verdier ville gått tapt med påfølgende
nedetid. Våre systemer har 50% mindre energiforbruk
sammenlignet med andre systemer på markedet.

I områder hvor ventilasjon er påkrevet, kan systemene
tilpasses til å jobbe sammen med ventilasjonen
for behandling av luften før den sendes inn i sonen.
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En brann i et helt nytt lager i Buskerud utviklet seg
til en voldsom brann som medførte til stengning av
hele anlegget og store beløp gikk tapt.
Hele bygningen ble totalskadet og måtte rives, med
et LOX system ville denne brannen svært sannsynlig
ikke oppstått.

Konvensjonelle slukkesystemer med sprinkler, gass
systemer, pulver og skum er veldig gode midler for
å slukke branner som har startet. Det store problemet
med disse systemene (bortsett fra sprinkler) er at når
de først utløses tømmes systemet helt, åpnes en dør
for tidlig som ved brannen i maskinrommet på West
Alpha i 2007, er anlegget uten slukkesystem.

Som teksten i bildet til høyre sier "Finish Safe"
vær sikker på at området er sikkert også etter
at du har gått hjem. Dette kan bare oppnås ved
å hindre at branner i det hele tatt oppstår, er
det først startet en brann er som regel
følgeskadene så store at hele anlegget må
stenges ned.

Tidligvarsling er også et mye brukt alternativ, tanken er god men når det først begynner å brenne
kan det ta såpass lang tid for brannvesenet å komme på plass at området allerede kan være
overtent.

Marine og offshore
Her er veldig store fordeler å hente, en brann kan forårsake evakuering av både plattformer og
skip. Ett system kan dekke opptil 48 soner og er veldig godt egnet
for skip, plattformer og rigger. Systemene kan integreres med
installasjonens sentrale kontrollsystemer.


