
SPACE SAFE 19  
släcksystem för rackmontage 
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Brandsläckningsutrustning typ SpaceSafe19 är 
en komplett släckanläggning speciellt 
framtaget för att skydda 19” skåp och rackar. 

I en kompakt 19” racklåda har nätdel central-
enhet, detektor och släckmedelsbehållare 
integrerats. Släcksystemet har en kapacitet att 
skydda slutna utrymmen upp till ca 4 m3. 

Tack vare det integrerade utförandet kan 
installationskostnaderna reduceras till ett 
minimum. 

Systemet är som standard försett med ett 
nätuttag som bryter spänningen till inkopplad 
utrustning vid brand. 

 

 

Allmänt 

SpaceSafe19 består av nätdel med batteribackup, 
centralenhet, optisk rökdetektor samt en 
släckmedelsbehållare med 2,4 kg Novec 1230 

Systemet monteras högst upp i skåpet och kommer vid 
brand att automatiskt lösa ut släckmedlet. Samtidigt bryts 
spänningen till det integrerade nätuttaget. 

I skåp med mycket installerad utrustning kan extra 
detektorer installeras för effektivare detektering. 
Brandlarm och fellarm finns tillgängliga för externa 
styrningar och larm. 

Att skydda känslig utrustning med ett 
punktskyddssystem istället för att skydda en hel lokal 
innebär att påverkan på arbetsmiljön minimeras 
samtidigt som kostnaderna kan hållas nere. 

Uppbyggnad 

SpaceSafe19 är uppbyggd i en robust kapsling av 
aluminiumprofiler. 

Alla externa anslutningar är tillgängliga via en 24-polig 
D-sub kontakt i enhetens bakstycke. Nätanslutning sker 
via standard apparatkontakt. 

Inbyggd batteribackup säkrar funktionen vid 
strömavbrott. 

Frontpanelen ger på ett överskådligt sätt information om 
drift, fel och brand. Vid brand larmar dessutom en 
inbyggd summer. 

En nyckelbrytare på fronten möjliggör blockering av 
släcksystemet. 

I händelse av omladdning kan behållaren bytas utan att 
utrustningen behöver lossas ur racket. 

Novec 1230 –framtidens släckmedel 
Novec 1230 släcker genom att kemiskt reagera med 
branden på ett liknande sätt som halonerna och är 
främst avsett för användning i slutna utrymmen. 

Novec 1230 leder inte elektricitet och skadar inte heller 
andra materiel såsom exempelvis papper, textilier eller 
böcker. Novec 1230 är inte korrosivt. 
Med ODP=0 och GWP=1 är Novec 1230 ett av de mest 
miljövänliga släckmedlen på marknaden. 

Tekniska data 

Benämning SpaceSafe19 

Matningsspänning 230 VAC 50 Hz 

Strömförbrukning 25 VA 

Belastning nätuttag 10 A, bryts vid brand 

Skyddad volym 4 m3  

Mängd släckmedel 2,4 kg Novec 1230 

Behållare/tryck 2 liter/14 bar 

Detektor 1 st optisk rökdetektor 

Utgångar Brand 
Fel 
Extra detektor 

Indikeringar front Drift 
Fel detektor 
Fel behållare 
Larm 

Storlek 432 x 132,5 x 363 mm 

Vikt (laddad) 12 kg 

Artikelnummer 53-5500-50 

 

 


	Allmänt 
	Uppbyggnad 
	 Novec 1230 –framtidens släckmedel 
	Tekniska data 

