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1230 Multi-Zone System
TM
Utilizing Novec 1230

ระบบดับเพลิงดวยสารสะอาดทีบ่ รรจุ
สารดับเพลิงที่ความดัน 725 psi (50 Bar)
กุญแจนําไปสูร ะบบดับเพลิงทีค่ มุ คา!
Viking Asia ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Viking
Group เปนผูริเริ่ มในดานการพัฒนาและการ
ประยุกตการใชงานระบบดับเพลิงดวยสารสะอาด
ไดมกี ารเปดตัวระบบดับเพลิงดวยสาร NovecTM
1230 ใหม (สารดับเพลิงผลิตโดย 3MTM) ซึง่ ไม
เพียงแตมปี ระสิทธิภาพในการทํางานสูงเทานัน้
แตยงั มีสว นทําใหชว ยลดคาใชจา ยในดานตางๆ
อีกดวย
3M เปนผูริเริ่มพัฒนาสารดับเพลิงชนิด
สารสะอาดชือ่ flourokeytone ขึน้ มาใหมภายใต
ชือ่ ทางการคา NovecTM 1230 เพือ่ ตอบรับความ
ตองการสารดับเพลิงซึง่ เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
โดยสาร NovecTM 1230 จะไมทาํ ลายโอโซนใน
ชั้นบรรยากาศ (ODP=0) เมื่อปลอยออกมาสู
ชั้นบรรยากาศจะมีอายุเพียง 5 วัน และแทบจะ
ไมทาํ ใหทาํ ใหเกิดปญหาเรือ่ งภาวะโลกรอนเลย
(GWP=1) โดยในดานประสิทธิภาพการดับเพลิง

NovecTM 1230 molecule

สาร NovecTM 1230 มีประสิทธิภาพในการ
ดับเพลิงสูง แตมีปริมาณคาความเปนพิษของ
สารดับเพลิงต่าํ นอกจากนี้ สาร NovecTM 1230
จะไมกอใหเกิดความเสียหายตออุปกรณไฟฟา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และไมทิ้ งสิ่ งสกปรก
ภายหลังจากการฉีด สงผลใหผูใชงานสามารถ
ลดเวลาในการทําความสะอาดไดเปนอยางมาก
และยังชวยลดปญหาการหยุดชะงักของธุรกิจ
รวมถึงผลสืบเนือ่ งที่จะตามมาดวย

กลไกในการดับเพลิงของสาร NovecTM
1230 ทํางานโดยการดูดซับความรอนกอนที่
เปลวไฟจะเกิดขึน้ เปนการขัดขวางกระบวนการ
เผาไหมตงั้ แตขนั้ แรก คุณสมบัตทิ เี่ ปนจุดเดนของ
NovecTM 1230 อีกขอหนึง่ ก็คอื สามารถเปลีย่ น
สถานะจากของเหลว (ในสภาวะอุณหภูมิหอง
ปกติ) เปนกาซไดอยางรวดเร็วเมื่อถูกฉีดออก
มาผานทางหัวฉีดกาซ (Nozzles) ดังนั้น เราจึง
สามารถขนสง บรรจุ จัดเก็บ และกระจายสินคา
ไดอยางงายดาย นอกจากนี้ ถาเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาความเขมขนของสาร
ที่ตอ งใชในการดับเพลิงกับคาความเขมขนของ
สารดับเพลิงชนิดนัน้ ๆ ทีเ่ ริม่ เปนอันตรายกับสิง่
มีชีวิตจะพบวา สาร NovecTM 1230 มีคาความ
แตกตางมากกวาสารดับเพลิงชนิดสารสะอาด
ตัวอืน่ ทําใหเกิดความปลอดภัยมากกวาสําหรับ
ผูที่ทํางานในพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหมในกรณี
ทีม่ กี ารฉีดสารดับเพลิงออกมา
ในสวนของระบบบดับเพลิงยี่หอ Viking
นั้ นได มี การคิ ดค นระบบบรรจุ สารดั บ เพลิ ง

NovecTM 1230 ดวยความดันสูงซึง่ ไดใชถงั ทีถ่ กู
ออกแบบมาเปนพิเศษ สามารถรองรับแรงดัน
ไดอยางปลอดภัยถึง 725 psi. (50 Bar) ความ
สามารถในการรองรับแรงดันที่สูงเชนนี้กอให
เกิดผลประโยชนดานการใชงานมากมาย
จุดประสงคของการออกแบบระบบดับ
เพลิ งในเชิ งเศรษฐศาสตรจะมุ งเน นไปที่ การ
เลือกใชถงั บรรจุสารดับเพลิงทีม่ ีขนาดเล็กที่สดุ
เพื่อบรรจุปริมาณสารดับเพลิงที่ตองใชในการ
ดับเพลิงไดซงึ่ ยังคงทําใหไดประสิทธิภาพในการ
ดับเพลิงคงเดิม ทําใหผใู ชงานประหยัดคาใชจา ย
ในดานตางๆ รวมถึงการประหยัดพื้นที่ในการ
ติดตัง้ ถังบรรจุสารดับเพลิง โดยปกติ ในถังบรรจุ
สารดับเพลิงประกอบไปดวยสารดับเพลิง (ตาม
ปริมาณที่จําเปนตองใชในการดับเพลิง) และ
กาซไนโตรเจน (ทําหนาที่เพิ่มความดันใหสาร
ดับเพลิงทีบ่ รรจุ) รวมกันอยู ในกรณีทเี่ ราทําการ
อัดกาซไนโตรเจนทีค่ วามดัน 725 psi (50 Bar)
นัน้ ปริมาตรของกาซไนโตรเจนทีต่ อ งใชจะนอย
กวาการอัดกาซไนโตรเจนที่ความดัน 360 psi
(25 Bar) ทําใหถังบรรจุสารดับเพลิงที่อัดกาซ
ไนโตรเจนทีค่ วามดัน 725 psi (50 bar) เหลือ
พืน้ ทีว่ า งสําหรับบรรจุสารดับเพลิงในถังมากกวา
ทําใหเราสามารถเลือกใชถังบรรจุสารดับเพลิง
ทีม่ ขี นาดเล็กลงได
ปจจัยดานการออกแบบที่ตองคํานึงถึง
อีกประการก็คอื ความแตกตางระหวางความดัน
ที่ มีอยู ในถังตอนเริ่ มตนและความดันขั้ นต่ําที่
จําเปนตองใชในการฉีดทีห่ วั ฉีด โดยปจจัยทีม่ ผี ล
ตอการลดลงของความดัน (Pressure Drop) จาก
ถังบรรจุสารดับเพลิงกอนจะไปถึงหัวฉีด ไดแก
ความเสียดทาน (Friction Loss) เกิดขึน้ ทีว่ าลว
สายฉีด (hose) ขอตอ และทอนํากาซ โดยเฉพาะ
ถาทอนํากาซมีความยาวมากขึ้น จะทําใหเกิด
ความดันลด (Pressure Drop) มากขึ้นตามไป
ด วย ป ญหานี้ จะหมดไป ในกรณีเราเลือกใช
ระบบที่บรรจุสารดับเพลิงที่ความดัน 725 psi
(50 Bar) อีกทัง้ สามารถมัน่ ใจไดวา สารดับเพลิง
ที่ ถู กฉี ดออกจากถั งจะสามารถกระจายตัวได
ทั่วถึงทั้งหอง แมวาถังบรรจุสารดับเพลิงจะถูก
ติดตัง้ อยูไ กลจากหองทีต่ อ งการปองกันก็ตาม
ระบบบรรจุสารดับเพลิงทีค่ วามดัน 725
psi (50 Bar) ของ Viking สามารถฉีดสารดับเพลิง
ไดมากกวาระบบบรรจุสารดับเพลิงที่ความดัน
360 psi (25 Bar) ทั่วๆ ไป ไดถึง 75% เมื่อ
อางอิงจากทอนํากาซขนาดเดียวกัน โดยใชระยะ

Zone 1
Zone 2

เวลาในการฉีด 10 วินาที ดวยเหตุผลนีเ้ องทําให
เราสามารถใชทอนํากาซที่มีขนาดเล็กลงหรือ
ยาวขึ้น ซึ่งจะสงผลใหประหยัดตนทุนในดาน
ตางๆ ได
ทีส่ าํ คัญ แรงดันทีเ่ พิม่ ขึน้ ของระบบบรรจุ
สารดับเพลิงที่ความดัน 725 psi (50 Bar) ยัง
ทําใหเราสามารถเลือกใชถังบรรจุสารดับเพลิง
ชุดเดียว และสามารถปองกันเพลิงไหมที่อาจ
เกิดจากหองใดหองหนึ่ งในหลายๆ หองที่ อยู
ใกลกันได (Multi-zone system) โดยคํานวณ
ปริมาณสารดับเพลิงซึง่ ตองใชจากพืน้ ทีป่ อ งกัน
ทีม่ ีขนาดใหญที่สดุ แลวใช Selector Valve เปน
ตัวกําหนดทิศทางของสารดับเพลิงวาจะใหไป
ดับเพลิงยังหองใดโดยอัตโนมัติ ทําใหประหยัด
คาใชจายโดยรวมตอนเริ่ มตน รวมถึงการให
บริการและบํารุงรักษาในระยะยาว เมื่อเทียบ
กับระบบบรรจุสารดับเพลิงทีค่ วามดัน 360 psi
(25 Bar) ทั่วๆ ไป
นอกจากนี้ เนื่องดวยคา NOAEL (No
Observed Adverse Effect Level) ของสาร

NovecTM 1230 ทีม่ คี า มากกวา 200% เมือ่ เทียบ
กับคาความเขมขนในการออกแบบของมัน (อางอิง
จาก NFPA2001 Class C) การออกแบบระบบ
Multi-Zone โดยใชสาร NovecTM 1230 สําหรับ
ปองกันเพลิงไหมหลายๆ หองที่มีปริมาตรหอง
แตกตางกันจะมีความงายและประหยัดมากกวา
สารดับเพลิงชนิดสารสะอาดอื่นๆ และบริษัท
3M มีความมั่นใจเปนอยางมากในดานสิ่งแวด
ลอมตางๆ ของสาร NovecTM 1230 จึงไดออก
Blue Sky Warranty ซึ่งจะเปนการรับประกันวา
ถาสารนี้ถูกจํากัดหรือหามใชดวยเหตุผลดาน
สิง่ แวดลอม บริษทั 3M จะจายคาชดเชยสําหรับ
คาสารดวย
สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ
บริ ษั ท อิ มพี เรี ยลไฟร เอ็ นจิ เนี ยริ่ ง จํากั ด
(บริษัทในเครือของบริษัท เครื่องดับเพลิง
อิมพีเรียล จํากัด) 16 ถนนรามคําแหง แขวง
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