
ระบบดบัเพลิงดวยสารสะอาดทีบ่รรจุ
สารดับเพลิงที่ความดัน 725 psi (50 Bar)
กญุแจนําไปสูระบบดบัเพลิงทีคุ่มคา!

Viking Asia ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Viking
Group เปนผูริเริ่มในดานการพัฒนาและการ
ประยุกตการใชงานระบบดบัเพลิงดวยสารสะอาด
ไดมกีารเปดตวัระบบดับเพลิงดวยสาร NovecTM

1230 ใหม (สารดบัเพลิงผลิตโดย 3MTM) ซึง่ไม
เพยีงแตมปีระสทิธภิาพในการทํางานสงูเทานัน้
แตยังมสีวนทําใหชวยลดคาใชจายในดานตางๆ
อีกดวย

3M เปนผูริเริ่มพัฒนาสารดับเพลิงชนิด
สารสะอาดชือ่ flourokeytone ข้ึนมาใหมภายใต
ชือ่ทางการคา NovecTM 1230 เพือ่ตอบรบัความ
ตองการสารดบัเพลิงซึง่เปนมติรตอสิง่แวดลอม
โดยสาร NovecTM 1230 จะไมทําลายโอโซนใน
ชั้นบรรยากาศ (ODP=0) เมื่อปลอยออกมาสู
ชั้นบรรยากาศจะมีอายุเพียง 5 วนั และแทบจะ
ไมทําใหทําใหเกดิปญหาเรือ่งภาวะโลกรอนเลย
(GWP=1) โดยในดานประสทิธภิาพการดบัเพลิง

สาร NovecTM 1230 มีประสิทธิภาพในการ
ดับเพลิงสูง แตมีปริมาณคาความเปนพิษของ
สารดบัเพลิงต่าํ นอกจากนี ้สาร NovecTM 1230
จะไมกอใหเกิดความเสียหายตออุปกรณไฟฟา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และไมท้ิงสิ่งสกปรก
ภายหลังจากการฉีด สงผลใหผูใชงานสามารถ
ลดเวลาในการทําความสะอาดไดเปนอยางมาก
และยังชวยลดปญหาการหยุดชะงักของธุรกิจ
รวมถงึผลสืบเนือ่งท่ีจะตามมาดวย

กลไกในการดับเพลิงของสาร NovecTM

1230 ทํางานโดยการดูดซับความรอนกอนท่ี
เปลวไฟจะเกดิข้ึน เปนการขัดขวางกระบวนการ
เผาไหมตัง้แตข้ันแรก คณุสมบตัท่ีิเปนจดุเดนของ
NovecTM 1230 อีกขอหนึง่กค็อื สามารถเปล่ียน
สถานะจากของเหลว (ในสภาวะอุณหภูมิหอง
ปกติ) เปนกาซไดอยางรวดเร็วเมื่อถูกฉีดออก
มาผานทางหัวฉีดกาซ (Nozzles) ดังนั้น เราจึง
สามารถขนสง บรรจ ุจดัเกบ็ และกระจายสนิคา
ไดอยางงายดาย นอกจากนี้ ถาเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาความเขมขนของสาร
ท่ีตองใชในการดับเพลิงกบัคาความเขมขนของ
สารดบัเพลิงชนดินัน้ๆ ท่ีเริม่เปนอันตรายกบัสิง่
มีชีวิตจะพบวา สาร NovecTM 1230 มีคาความ
แตกตางมากกวาสารดับเพลิงชนิดสารสะอาด
ตวัอ่ืนทําใหเกดิความปลอดภัยมากกวาสาํหรบั
ผูท่ีทํางานในพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมในกรณี
ท่ีมกีารฉดีสารดบัเพลิงออกมา

ในสวนของระบบบดับเพลิงย่ีหอ Viking
นั้ นไดมีการคิดคนระบบบรรจุสารดับเพลิง

1230 Multi-Zone System
Utilizing NovecTM 1230

NovecTM 1230 molecule
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NovecTM 1230 ดวยความดนัสงูซึง่ไดใชถงัท่ีถกู
ออกแบบมาเปนพิเศษ สามารถรองรับแรงดัน
ไดอยางปลอดภัยถงึ 725 psi. (50 Bar) ความ
สามารถในการรองรับแรงดันท่ีสูงเชนนี้กอให
เกิดผลประโยชนดานการใชงานมากมาย

จุดประสงคของการออกแบบระบบดับ
เพลิงในเชิงเศรษฐศาสตรจะมุงเนนไปท่ีการ
เลือกใชถงับรรจสุารดบัเพลิงท่ีมีขนาดเล็กท่ีสดุ
เพื่อบรรจุปริมาณสารดับเพลิงท่ีตองใชในการ
ดบัเพลิงไดซึง่ยังคงทําใหไดประสทิธภิาพในการ
ดบัเพลิงคงเดมิ ทําใหผูใชงานประหยัดคาใชจาย
ในดานตางๆ รวมถึงการประหยัดพื้นท่ีในการ
ตดิตัง้ถงับรรจสุารดบัเพลิง โดยปกต ิในถงับรรจุ
สารดบัเพลิงประกอบไปดวยสารดบัเพลิง (ตาม
ปริมาณท่ีจําเปนตองใชในการดับเพลิง) และ
กาซไนโตรเจน (ทําหนาท่ีเพิ่มความดันใหสาร
ดบัเพลิงท่ีบรรจ)ุ รวมกนัอยู ในกรณีท่ีเราทําการ
อัดกาซไนโตรเจนท่ีความดนั 725 psi (50 Bar)
นัน้ ปรมิาตรของกาซไนโตรเจนท่ีตองใชจะนอย
กวาการอัดกาซไนโตรเจนท่ีความดัน 360 psi
(25 Bar) ทําใหถังบรรจุสารดับเพลิงท่ีอัดกาซ
ไนโตรเจนท่ีความดนั 725 psi (50 bar) เหลือ
พืน้ท่ีวางสาํหรบับรรจสุารดบัเพลิงในถงัมากกวา
ทําใหเราสามารถเลือกใชถังบรรจุสารดับเพลิง
ท่ีมขีนาดเล็กลงได

ปจจัยดานการออกแบบท่ีตองคํานึงถึง
อีกประการกค็อื ความแตกตางระหวางความดนั
ท่ีมีอยูในถังตอนเริ่มตนและความดันข้ันต่ําท่ี
จาํเปนตองใชในการฉดีท่ีหัวฉดี โดยปจจยัท่ีมผีล
ตอการลดลงของความดนั (Pressure Drop) จาก
ถังบรรจุสารดับเพลิงกอนจะไปถึงหัวฉีด ไดแก
ความเสยีดทาน (Friction Loss) เกดิข้ึนท่ีวาลว
สายฉดี (hose) ขอตอ และทอนาํกาซ โดยเฉพาะ
ถาทอนํากาซมีความยาวมากข้ึน จะทําใหเกิด
ความดันลด (Pressure Drop) มากข้ึนตามไป
ดวย ปญหานี้จะหมดไป ในกรณีเราเลือกใช
ระบบท่ีบรรจุสารดับเพลิงท่ีความดัน 725 psi
(50 Bar) อีกท้ังสามารถมัน่ใจไดวาสารดบัเพลิง
ท่ีถูกฉีดออกจากถังจะสามารถกระจายตัวได
ท่ัวถึงท้ังหอง แมวาถังบรรจุสารดับเพลิงจะถูก
ตดิตัง้อยูไกลจากหองท่ีตองการปองกนักต็าม

ระบบบรรจสุารดบัเพลิงท่ีความดนั 725
psi (50 Bar) ของ Viking สามารถฉีดสารดับเพลิง
ไดมากกวาระบบบรรจุสารดับเพลิงท่ีความดัน
360 psi (25 Bar) ท่ัวๆ ไป ไดถึง 75% เมื่อ
อางอิงจากทอนาํกาซขนาดเดยีวกนั โดยใชระยะ

เวลาในการฉดี 10 วนิาที ดวยเหตผุลนีเ้องทําให
เราสามารถใชทอนํากาซท่ีมีขนาดเล็กลงหรือ
ยาวข้ึน ซึ่งจะสงผลใหประหยัดตนทุนในดาน
ตางๆ ได

ท่ีสาํคญั แรงดนัท่ีเพิม่ข้ึนของระบบบรรจุ
สารดับเพลิงท่ีความดัน 725 psi (50 Bar) ยัง
ทําใหเราสามารถเลือกใชถังบรรจุสารดับเพลิง
ชุดเดียว และสามารถปองกันเพลิงไหมท่ีอาจ
เกิดจากหองใดหองหนึ่งในหลายๆ หองท่ีอยู
ใกลกันได (Multi-zone system) โดยคาํนวณ
ปรมิาณสารดบัเพลิงซึง่ตองใชจากพืน้ท่ีปองกนั
ท่ีมีขนาดใหญท่ีสดุ แลวใช Selector Valve เปน
ตัวกําหนดทิศทางของสารดับเพลิงวาจะใหไป
ดับเพลิงยังหองใดโดยอัตโนมัติ ทําใหประหยัด
คาใชจายโดยรวมตอนเริ่มตน รวมถึงการให
บริการและบํารุงรักษาในระยะยาว เมื่อเทียบ
กบัระบบบรรจสุารดบัเพลิงท่ีความดนั 360 psi
(25 Bar) ท่ัวๆ ไป

นอกจากนี้ เนื่องดวยคา NOAEL (No
Observed Adverse Effect Level) ของสาร

NovecTM 1230 ท่ีมคีามากกวา 200% เมือ่เทียบ
กับคาความเขมขนในการออกแบบของมัน (อางอิง
จาก NFPA2001 Class C) การออกแบบระบบ
Multi-Zone โดยใชสาร NovecTM 1230 สาํหรบั
ปองกันเพลิงไหมหลายๆ หองท่ีมีปริมาตรหอง
แตกตางกนัจะมคีวามงายและประหยัดมากกวา
สารดับเพลิงชนิดสารสะอาดอ่ืนๆ และบริษัท
3M มีความมั่นใจเปนอยางมากในดานสิ่งแวด
ลอมตางๆ ของสาร NovecTM 1230 จึงไดออก
Blue Sky Warranty ซึ่งจะเปนการรับประกันวา
ถาสารนี้ถูกจํากัดหรือหามใชดวยเหตุผลดาน
สิง่แวดลอม บรษัิท 3M จะจายคาชดเชยสาํหรบั
คาสารดวย

สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ
บริษัท อิมพีเรียลไฟรเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
(บริษัทในเครือของบริษัท เครื่องดับเพลิง
อมิพเีรยีล จาํกดั) 16 ถนนรามคาํแหง แขวง
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