AGENTES LIMPOS:

como combater incêndios
preservando o patrimônio
e o meio ambiente
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Preservar o ambiente da empresa onde você trabalha
com agentes extintores de incêndio prontos para uso,
é requisito básico para manter o empreendimento e as
vidas que trabalham nele a salvo.
Tão essencial quanto ter a empresa devidamente
equipada, é ter o efeito desses agentes de extinção do
incêndio sob controle e não sendo prejudicial à saúde
ninguém.

Introdução

Este é o compromisso dos agentes extintores limpos,
que priorizam a extinção do fogo por meio de propriedades
que ajudam na preservação do meio ambiente e que não
retiram o oxigênio do local, facilitando, assim, a evacuação
segura de pessoas.
Para falarmos sobre os agentes extintores limpos e qual é
o papel deles no combate a incêndios, preparamos esse
eBook inédito que reúne as informações necessárias
sobre os gases e como eles podem ser a melhor solução
para a empresa que você trabalha.

Desejamos uma excelente leitura!
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Os agentes extintores limpos são equipamentos de
segurança contra incêndio, utilizados em ocorrências
onde não é recomendado a utilização de água para
conter as chamas, como em data centers, por exemplo.
Esses agentes possuem propriedades não corrosivas, que
evitam causar danos aos equipamentos eletrônicos.
Esse tipo de agente extintor atua no processo químico da
combustão e absorve o calor da superf ície, desta forma
extinguindo o fogo de maneira muito eficiente
Além disso, os agentes extintores limpos não deixam
resíduos após a evaporação. Eles podem ser eletricamente
não-condutores, voláteis ou gasosos. Esse tipo de extintor
é armazenado como líquido, mas quando ativado, tornase gás.

O que são agentes
extintores limpos

Os agentes limpos são divididos em duas classes: a dos
halocarbonos - que apresentam composto orgânico,
como cloro, flúor, iodo e bromo - e a dos gases inertes que englobam gases como neônio, argônio e nitrogênio,
que já existem na atmosfera ambiente.
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Os agentes limpos são equipamentos seguros e
ef icientes no combate e no controle das chamas. A
principal vantagem desse tipo de extintor é por ele ser
uma opção ecológica para o combate a incêndio.
Suas propriedades não deixam resíduos após o fogo,
pois qualquer rastro de efluente é vaporizado durante
a descarga do equipamento.
E, como a sua composição é sustentável, pois
contém gases já pertencentes à atmosfera, a utilização
dos agentes limpos não agride a camada de ozônio.

Diferenciais e benefícios
dos agentes limpos

Desta forma, o uso de agentes limpos é ef icaz para o
combate a incêndio, mas também para não agredir o
meio ambiente, o que os torna uma opção eco-f riendly
de controle às chamas.
Os agentes limpos oferecem outros tipos de diferenciais
e benef ícios, que facilitam a sua escolha no momento
de compra de um extintor dessa classe. Esses itens são:
● Segurança
● Eficiência
● Preservação dos equipamentos
Explicaremos melhor sobre cada um deles a seguir.
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2.1. Segurança
A segurança é uma grande vantagem oferecida pelos
extintores de agentes limpos. Este recurso não retira
o oxigênio do local, ao contrário do extintor de CO2,
e resf ria o fogo instantaneamente, prezando pela
facilidade no resgate às pessoas presentes no local
do incidente.
Desta forma, os agentes extintores limpos não
oferecem riscos de intoxicação química pelos seus
componentes, quando projetados de maneira correta
por empresas capacitadas e em acordo com os
manuais dos fabricantes, mesmo depois da ocorrência
do fogo.

2.2. Ef iciência
A premissa dos agentes limpos é evitar o alastramento
do fogo para demais superf ícies. Os sistemas atingem
níveis de extinção das chamas em até 10 segundos.
Ou seja: o seu uso na fase inicial de um incêndio é
ainda mais ef iciente, já que evita maiores danos ao
local afetado.
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2.3. Preservação de equipamentos
Como atuam na supressão das chamas por meio
da liberação de gás – e não na liberação de líquido
–, os extintores de agentes limpos se destacam
por manter a preservação de eletrônicos, móveis,
f iações elétricas, entre outros produtos e tecnologias
presentes no espaço afetado, não os danif icando e,
consequentemente, diminuindo o prejuízo.
É um aspecto extremamente favorável para ambientes
comerciais e industriais, pois facilita que as atividades
no local possam ser retomadas em poucas horas após
a extinção do fogo, sem colocar o patrimônio em risco.

2.4 Onde utilizar extintores de agentes limpos
Os agentes extintores dessa categoria são conhecidos,
principalmente, por atuarem em ambientes que
apresentam sérios riscos de danos e prejuízos na
presença de incêndio.
Um exemplo desses ambientes são os que possuem
diversos equipamentos e máquinas eletrônicas, onde na
ocorrência de incêndio, as perdas seriam inestimáveis,
tanto do ponto de vista f inanceiro, quanto intelectual,
pelo valor das informações do trabalho armazenado.
Outros lugares em que o uso de extintores de agentes
limpos é ef icaz são em áreas industriais, plataformas de
petróleo, data centers, bibliotecas e museus.
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Para você conhecer os principais extintores de agentes
limpos que estão à venda no mercado, separamosseus
nomes, suas principais características e propriedades.
Confira abaixo:

3.1. Gás extintor FM-200
É o agente mais utilizado no mundo, que utiliza um
gás de efeito estufa regulado. O gás que suprime os
focos de incêndio é o HFC-227 (heptafluorpropano).
Ao ser descarregado no ambiente por 10 segundos,
o FM-200 apaga todos os focos de incêndio antes
que se espalhem. É utilizado, primordialmente, em
ambientes críticos e vitais, como salas de telefonia e
informática e que oferecem perdas maiores quando
estão sob o perigo do fogo. É usado para extinguir o
fogo de classes A, B ou C.

Tipos de extintores
de agentes limpos

Seu disparo é inofensivo para qualquer pessoa que
esteja no local do ocorrido. Além disso, consegue resf riar
os locais atingidos pelo fogo, impedindo também que
as chamas se manifestem em outros locais.
Também não deixa resíduos e permite que o ambiente seja
habitado poucas horas depois da extinção do ocorrido.
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3.2. Gás extintor Novec 1230

As suas propriedades são bastantes similares às do
gás FM-200. Dessa maneira, ele também não retira o
oxigênio do local, passando a extinguir o fogo pela ação
de resfriamento das chamas e dos materiais que foram
atingidos.

Seu armazenamento é feito em um cilindro e o seu agente
é pressurizado. Quando o conteúdo é disparado, já está
em forma de gás.

O Novec 1230 possui alta eficiência na extinção do fogo,
além de ser muito seguro para ser utilizado na presença de
pessoas. Possui zerado o fator ODP, ou seja, não apresenta
riscos à camada de ozônio e também possui o menor
índice de GWP, se dissipando na atmosfera em tempo
recorde de 5 dias.

Desenvolvido pela empresa americana 3M, o Novec 1230
possui em sua composição cetona fluorada na forma
de um fluido incolor. Este gás também não apresenta
odor e não conduz eletricidade. Dessa forma, não afeta
componentes eletrônicos.

Este extintor de agente limpo é considerado o mais
moderno do mercado. Ele cumpre com as exigências da
norma NFPA 2001, e o seu grande diferencial é voltado
para a preservação do meio ambiente.
A norma NFPA 2001, também chamada de Sistemas
de Extinção de Incêndios por Agente Limpo, tem como
premissa estabelecer os requisitos necessários para a
instalação, bem como a manutenção de extintores de
agentes limpos.

É utilizado em grande escala por empresas que dão
importância fundamental à proteção do meio ambiente
e desejam pôr uma solução mais “verde” em caso de
incêndio em suas instalações. Além disso, esses extintores,
após o uso, são fáceis de serem limpos do ambiente.
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3.3. Novec x FM-200: qual deles é mais vantajoso?
O FM-200 é o extintor de agente limpo mais utilizado
no mundo, e, aqui no Brasil, este é o gás que apresenta
maior comercialização e aceitação atualmente.

No encontro, os países estabeleceram o compromisso
de eliminar gradualmente a utilização e produção
de hidrofluorocarbonetos (HFC), gás que compõe o
extintor FM-200.

Porém, embora os extintores de agentes limpos FM200 e Novec 1230 tenham propriedades parecidas,
o Novec se destaca por sua tecnologia sustentável,
aliada à margem de segurança para as pessoas e para
os equipamentos presentes no local.

Os HFC são gases utilizados em indústrias que, apesar
de não contribuírem para o esgotamento da camada de
ozônio, intensif icam o aquecimento global causando o
efeito estufa.

Isso se deve ao fato de o Novec 1230 ser composto por
fluorcetona, que não danif ica a camada de ozônio e
possui menor potencial de aquecimento global.
Em 2016, o Brasil participou da 28ª reunião do Protocolo
de Montreal, sobre substâncias que esgotam a camada
de ozônio.
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Por conta disso, o uso do Novec 1230 é mais
recomendado por não agredir o meio ambiente, além
de proteger pessoas e equipamentos presentes no local
de ocorrência de fogo. Este tipo de extintor de agente
limpo, portanto, é o mais indicado para proteger a
empresa onde você trabalha.

Os agentes extintores limpos possuem a mesma
função que qualquer outro agente extintor. Porém,
a sua principal diferença está no resguardo que gera
para as pessoas, patrimônio e meio ambiente.
Esses recursos de segurança contra incêndio são
uma das principais soluções encontradas para sanar
ocorrências de fogo.
A atuação de seus componentes, sobretudo a do gás
extintor Novec 1230, preserva o meio ambiente, a
saúde dos funcionários e o bom funcionamento dos
equipamentos do local, principalmente eletrônicos e
móveis.

Conclusão

Além disso, esses agentes possuem propriedades
não corrosivas, que evitam danos de equipamentos
eletrônicos, por exemplo. Por isso, os agentes extintores
limpos são extremamente recomendados para
promover a segurança da empresa onde você trabalha.
A empresa que se preocupa com a prevenção e combate
a incêndios de forma segura e regularizada, e com a
preservação do meio ambiente, ganha a conf iança de
seus colaboradores e clientes.
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Sistemas de Agentes Limpos:
a Mi Fire faz
Você viu que os agentes extintores limpos oferecem
diversas vantagens para a empresa onde você trabalha.
Segurança, eficiência e preservação de equipamentos são
alguns dos benefícios desses sistemas contra incêndios.
Para ter o melhor em segurança, é necessário contar com os
melhores produtos e equipamentos, e a MI Fire preenche
todos os requisitos citados acima.
Contamos com a revenda de produtos de marcas parceiras
e altamente reconhecidas no mundo, entre eles, os agentes
limpos FM-200 e Novec 1230, soluções ideais para a sua
empresa.
Em quase 30 anos de mercado, a MI Fire também conta
com a fabricação dos próprios extintores e componentes.
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Garantimos a excelência dos produtos e dos serviços
prestados, assim como um atendimento de qualidade,
prezando pela satisfação total dos nossos clientes e
parceiros.
Nosso maior compromisso é com os clientes e parceiros
que estão procurando por soluções para proteger o bem
mais valioso de todos: a vida.
Por isso, se você deseja manter a segurança de sua empresa
e das pessoas que trabalham nela, ou se você revende esses
produtos ou serviços, aqui você encontrará as melhores
opções
Entre em contato com nossos especialistas. Eles estão
prontos para tirar dúvidas e fazer orçamentos.

FALE CONOSCO

