
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KD – 1230 
Inovatívne hasenie Kidde 

s hasiacou látkou NovecTM1230 od 3MTM 

 

 



 

KD 1230 hasiaci systém 
 

 

Hasiaci systém KD-1230 patrí do 

novej generácie vbudovanej 

protipožiarnej ochrany, ktorý používa 

hasiacu tekutinu NovecTM od firmy 

3MTM. 

 

KD-1230 poskytuje rýchlu a efektívnu 

ochranu, šetrí priestor ako aj životné 

prostredie.  Keďže nespôsobuje 

žiadne operačné riziká, je vhodný na 

využitie v obývaných priestoroch. 

 

Kidde 42 bar KD-1230 systém 

dosahuje optimálnu distribúciu 

kvapaliny Novec 1230 s maximálnou 

flexibilitou dizajnu. 

 

 

 

 

Popis fungovania 
Ako náhle je zaznamenaný požiar 

automatickým detektorom (1), alebo 

po spustení manuálnym ovládačom 

(2), panel detekcie požiaru (3) 

aktivuje alarm (4/5). Po uplynutí 

nastaveného časového odseku, 

cylinder (6) hasiacej látky sa 

elektricky otvorí a hasiaca kvapalina 

Novec 1230 sa aplikuje pomocou 

umiestnených hubíc (7) v príslušnej 

miestnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Tekutina Novec 1230  
Látka Novec 1230 bola vyvinutá 

v laboratóriách firmy 3M ako dlhodobý 

projekt s šetrnejším prístupom 

k životnému prostrediu. V prípade 

aktivácie hasiaceho systému, Novec 

1230 je  jedinečný vtom, že dĺžka jeho 

atmosférického života trvá približne 5 

dní. 

Novec 1230 obsahuje uhlík, fluór, 

a kyslík, uskladnený ako bezfarebná 

tekutina takmer bez zápachu. 

Vzhľadom na jej vynikajúcu hasiacu 

schopnosť a krátku dobu aplikácie 

(maximálne 10 sekúnd) je schopná 

uhasiť požiar v minimálnom čase.  

Novec 1230 je C6 fluoroketón 

s chemickou značkou 

CF3CF2C(O)CF(CF3)2. V izbovej teplote 

sa vyskytuje v kvapalnom stave. Ak je 

Novec 1230 aplikovaný správnym 

tlakom prostredníctvom hubíc špeciálne 

vyvinutých pre KD-1230 systém, je 

distribuovaný v plynnej forme, pričom 

sa súčasne vyparuje.  

Novec 1230 je schopný vysokej 

penetrácie a dosahuje formu 

homogénnej (uniformnej) zmesi podľa 

požadovanej hasiacej koncentrácie. 

Hasiaci efekt látky Novec 1230 je 

založený na fyzikálnom základe: 

prostredníctvom znižovania teploty 

plameňa až do bodu kedy výbušné 

reakcie nie sú ďalej možné. Táto látka 

nespôsobuje žiadne postihnutie očí či 

videnia. 

Novec 1230 je nehrdzavejúca hasiaca 

látka, ktorá nevedie elektrický prúd. 

Takisto neničí a nezanecháva žiadne 

stopy na citlivom vybavení.   

 

 

Bezpečnosť 
Pri používaní Novec 1230 nehrozí 

udusenie, keďže táto látka nespôsobuje 

úbytok kyslíku. Novec 1230 bol 

pozitívne vyhodnotený Nemeckým 

hygienickým inštitútom 

v Gelsenkirchene a Americkou 

agentúrou ochrany životného prostredia 

(EPA). Program EPA na podporu 

alternatívnych technológií vyhodnotila 

Novec 1230 ako látku neškodiacu 

ľudskému zdraviu a vhodnú na použitie 

v obývaných priestoroch. 

 

Pri primeranej koncentrácii má Novec 

1230 vysoký stupeň bezpečnosti, pokým 

dosiahne stupeň NOAEL (žiadne 

pozorovateľné negatívne efekty). 

Pracovný krúžok asociácie 

zamestnávateľov potvrdil, že Novec 

1230 je efektnou hasiacou látkou, 

vhodnou najmä pre použitie 

v obývaných priestoroch. 

 

 

 



 

KD 1230 hasiaci systém 
 

 

Výhody systému 
• Veľmi priateľský voči životnému 

prostrediu  

• Nulové znečistenie a narušenie 

ozónovej vrstvy (ODP = 0) 

• Potenciál globálneho otepľovania 1 

(GWP 1) 

• Jednoduché a rýchle znovu 

napĺňanie, možné aj na mieste 

• Dĺžka atmosférického života 5 dní 

• Vysoko-efektívny pre triedy A, B, 

a elektrické ohne 

• Bezpečná aplikácia v obývaných 

priestoroch 

• Akceptácia pracovnou skupinou 

Protipožiarnej ochrany 

Zamestnávateľskej únie 

• Nehrdzavejúci a nevodič 

• Nezanecháva po použití žiadne 

stopy 

• Tlak systému 42 bar 

• Nízke náklady inštalovania a údržby 

• Počítačom navrhnutá distribučná 

sieť hubíc zvyšuje systémovú 

efektivitu 

• Schválené Saským štátnym 

ministerstvom pre záležitosti 

požiarov A a B. Číslo schválenia SP 

45/03  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Použitie 

Systém protipožiarnej ochrany KD-1230 

vyvinutý pre použitie hasiacej tekutiny 

Novec 1230 je vhodný najmä na 

ochranu cenných objektov a 

zamedzenie požiarnych rizík, ako aj 

systémových zlyhaní, ktoré tieto riziká 

spôsobujú. 

Možnosti použitia 
• Počítačové miestnosti 

• Miestnosti s výpočtovou technikou 

• Telekomunikačné zariadenia 

• Kontrolné miestnosti a obývané 

kontrolné a merajúce stanice 

• Sklady a archívy 

• Lekárske a laboratórne zariadenia 
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Životné prostredie 
Novec 1230 predstavuje dlhodobú 

environmentálnu alternatívu bežným 

produktom. Nespadá pod regulácie 

Kjótskeho protokolu, má nulový 

potenciál narušenia ozónovej vrstvy 

(ODP) a dĺžku atmosférického života iba 

5 dní. Hodnota potenciálu globálneho 

oteplenia (GWP) je 1. 

Pri aplikácii Novec 1230 do miestnosti 

po zistení požiaru, táto látka zamedzuje 

následkom nekontrolovaného požiaru 

vďaka minimálnej dobe aplikácie. 

 

 

 

 


