Fluido de Combate
a Incêndio
3M™ Novec™ 1230 vs.
aerossóis condensados
Um comparativo que revela
a opção mais segura e eficiente
no combate a incêndio.

A NFPA/EUA (National Fire Protection Association) utiliza códigos parecidos para as normas sobre
sistemas de combate a incêndio com aerossóis e agentes limpos, 2001 e 2010, mas é aqui que essa
semelhança termina.

A NFPA 2001 trata
de agentes limpos,
a NFPA 2010 não
Um dos muitos benefícios da
utilização do halon 1301 no
combate a incêndio era que,
quando liberado, não deixava
resíduos, não exigia a
limpeza do agente e
minimizava o tempo de
inatividade dos ativos que
protegia.
Como um agente limpo
considerado na NFPA 2001,
o Fluido de Combate a
Incêndio 3M™ Novec™ 1230
preserva essa característica
importante para os
projetistas que precisam de
um agente limpo para
proteger os ativos dos seus
clientes.
O custo do tempo de
inatividade no mercado de
centrais de dados é estimado
hoje em US$ 11.000/min1 –
assim, quando ocorre uma
interrupção, é importante
começar a trabalhar o mais
rápido possível.
Os aerossóis condensados
que constam na NFPA 2010
são agentes químicos secos
definidos como partículas
com diâmetros inferiores
a 10 μm.
Extremamente finas, elas
deixam resíduo em todo o
espaço protegido, incluindo
locais muito difíceis de
limpar.

O substituto definitivo do
halon 1301 é o agente limpo

O que significa a aprovação
do SNAP

A NFPA 2001: Norma para Sistemas
de Extinção de Incêndios com Agente
Limpo (Edição 2018) traz a definição de
agente limpo na seção 3.3.6: "Extintor
de incêndio volátil ou gasoso
eletricamente não condutor e que não
deixa resíduos após a evaporação.
A palavra agente, como utilizada neste
documento, significa agente limpo,
exceto indicação em contrário”.
A NFPA 2001 surgiu no início dos anos
1990 para tratar do projeto, instalação,
manutenção e operação dos agentes
limpos que entraram no mercado para
substituir halon 1301.

O Programa SNAP da EPA (EUA)
regulamenta as alternativas ao halon,
mas não garante que elas preservem
suas propriedades ou estejam
incluídas na NFPA 2001. O fato de
um agente ser listado no programa
SNAP não significa que ele seja capaz
de oferecer proteção contra incêndio
sem parar as suas operações.

Em meados dos anos 2000, a NFPA
2010: Norma para Sistemas Fixos de
Extinção de Incêndios com Aerossóis
evoluiu, introduzindo um agente
alternativo de proteção contra
incêndios que, infelizmente, deixa um
resíduo em toda a área que ele foi
projetado para proteger. A NFPA 2010
também considera isso na sua edição de
2015, seção 4.2.7.: “Os potenciais
efeitos adversos do resíduo particulado
do agente em equipamentos sensíveis e
outros objetos devem ser considerados
quando agentes aerossóis extintores
forem utilizados em espaços contendo
esse tipo de equipamento”.
Em resumo, a NFPA 2001 trata dos
substitutos de agente limpo para o
halon, incluindo o Fluido de Combate a
Incêndio 3M™ Novec™ 1230, enquanto
a NFPA 2010 traz uma alternativa ao
halon para ocorrências em que a
limpeza não é um fator relevante.

O pó prejudica o funcionamento dos
equipamentos. O pó e as partículas
em centrais de dados sempre foram
uma preocupação, mas essa
tendência tende a aumentar.
À medida que a densidade dos
servidores, componentes e circuitos
aumenta, também aumenta o
impacto negativo do pó,
contaminantes, gases e umidade, que
podem causar migração iônica e
corrosão por fluência e levar à
corrosão de componentes e/ou
curto-circuito elétrico. O acúmulo de
pó e outros contaminantes em
superfícies como aletas de dissipação
de calor pode prejudicar o
desempenho do dispositivo.
A necessidade de limpeza nas
centrais de dados é alta para manter
a continuidade das suas operações.
A NFPA 76: Proteção de Instalações
de Telecomunicações2 aconselha a
não utilização de agentes químicos
secos, ou aerossóis condensados, em
áreas que contenham equipamentos
de telecomunicações, pois eles
deixam resíduos.

Os agentes incluídos
na NFPA 2001, incluindo
Fluido de Combate a Incêndio
3M™ Novec™ 1230, oferecem
uma solução limpa, sem
resíduos.
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Agente limpo: a solução mais
segura
Os sistemas com agentes limpos são
armazenados sob pressão, que fornece
a energia necessária para a sua
liberação em um espaço protegido.
Este método de descarga não acarreta
riscos à segurança da equipe ou aos
equipamentos do espaço protegido.
Por outro lado, os sistemas de combate
a incêndio com aerossóis condensados
são descarregados pela energia gerada
por uma reação pirotécnica. Há
distâncias mínimas de segurança

Norma aplicável
Agente limpo
Substituto ao Halon ou

FM-200®

especificadas do gerador de aerossóis
para evitar lesões à equipe (75 ºC/167
ºF) ou combustão do conteúdo a ser
protegido (200 ºC/392 ºF), conforme
estabelecido pela NFPA 2010.

Conforme exposto nas
regulamentações do SNAP e NFPA
2001, o Fluido Novec™ 1230 é
aceitável para a utilização em espaços
ocupados e fornece a maior margem
de segurança do que qualquer outro
agente limpo. A NFPA 2010 para

sistemas de aerossóis condensados deixa
a determinação da escolha para espaços
ocupados para o fabricante do agente.
Incidentes recentes, que incluíram casos
fatais decorrentes da descarga de um
sistema de aerossol em um espaço
ocupado, colocaram em questão a
escolha dos sistemas de aerossóis de
produtos químicos secos em espaços
ocupados3. De acordo com a
Standard
EN
da
:4 as
instalações e infraestruturas das centrais
de dados são aconselhadas a não utilizar
aerossóis em espaços ocupados.

Fluido de Combate a Incêndio 3M™ Novec™ 1230

Aerossóis Condensados

NFPA 2001, ISO 14520

NFPA 2010, ISO 15779

Sim

Não

Considerações de segurança

Sim

Não

Deixa resíduos

Não

Sim2

Demonstrou danos a equipamentos
eletrônicos sensíveis

Não

Sim5

Recomendado para a utilização em
espaços confinados

Sim

Não4

Alcance de 95% da concentração mínima de projeto
não deve exceder 10 s

Alcance de 95% da densidade de aplicação de
projeto não deve exceder 60 s

Tempo de descarga
UL Listing

UL 2166

UL 2775

Mecanismo de descarga do agente

Pressão

Aerossol gerado por meio de reação pirotécnica

Tamanho do particulado
Temperatura do agente no ponto de descarga

None, vapor
Seguro para os ocupantes, não queimará

diâmetro < 10 μm
Descargas em alta temperatura
devem seguir requisitos de distância
para os ocupantes e conteúdos da sala

Fluido de Combate a Incêndio 3MTM NovecTM 1230.
Segurança, praticidade e eficiência para a proteção da sua empresa.
O Fluido de Combate a Incêndio
3M™ Novec™ 1230 é uma solução
limpa que ajuda a proteger os seus
ativos valiosos. Ele é um substituto
ambientalmente sustentável para o
halon e hidrofluorcarbonetos (HFCs),
preservando a limpeza e minimizando

o tempo de inatividade em caso de
incêndio.
Os aerossóis condensados são uma
solução alternativa para a proteção
contra incêndios, mas são adequados
somente quando a limpeza não for
necessária e o tempo de inatividade

não for importante. A evolução do
projeto das centrais de dados exige
cada vez mais ambientes limpos para
preservar a continuidade das
operações.

Cost of Data Center Outages, 2016, Sponsored by Emerson Network Power, Independently conducted by Ponemon Institute LLC.
NFPA 76, paragraph A.8.6.2.1.1
3 Chemical Fire Extinguisher Leak Accident at Headquarters of Siam Bank, Bangkok. Mitkat Advisory Case Study, 2016.
http://www.mitkatadvisory.com/InsightPdf/Siam-bank-Case-study-Mar-2016.pdf
4 British Standard (BS) EN 50600, paragraph 7.1.4.5
5 Discharge of a Condensed Aerosol Fire Extinguishing System. Tech Talk, Vol. 15 (June 2015). Allianz Global Corporate & Specialty.
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Inteligente. Seguro. Sustentável.
Certificações do uido
3M™ Novec™ 1230.

3

O Fluido de Combate a Incêndio 3M™ Novec™ 1230 é aprovado para uso em
sistemas de inundação total industrial e comercial pela EPA (Agência de
Proteção Ambiental) dos EUA e principais órgãos regulatórios em todo o mundo.
Listado e aprovado por terceiros, você pode
no
Novec™ 1230
para extinguir rapidamente um incêndio enquanto ajuda a proteger pessoas,
equipamentos e o meio ambiente.

Agende uma demonstração.
Quer saber qual
Novec™ é o certo para sua aplicação? Nossa equipe de experientes
o ajudará a
enfrentar os
do seu projeto compartilhando orientações de especialistas, resultados de testes realizados em
nosso laboratório e amostras e assistência nos experimentos. Acesse www.3m.com.br/Novec para mais informações
e comece hoje ou entre em contato através do e-mail falecoma3m@mmm.com ou telefone 0800 013 2333.

Inteligente. Seguro. Sustentável.
A família de marcas
3M™ Novec™

A marca Novec™ é a marca registrada de uma variedade de produtos proprietários da 3M. Embora
cada um tenha sua própria fórmula e propriedades de desempenho exclusivas, todos os produtos
Novec™ são projetados em comum para atender necessidades de soluções inteligentes, seguras e
sustentáveis em aplicações espec cas do setor. Isso inclui limpeza de precisão e eletrônica, transferência de
calor, proteção contra incêndio, revestimentos de proteção, resfriamento por imersão, soluções
avançadas de substituição de meios de isolamento e várias aplicações químicas especiais.

Fluidos de Alta Tecnologia 3M™ Novec™ Limpadores Aerossóis 3M™ Novec™ Fluido de Combate a Incêndio 3M™ Novec™ 1230 Revestimentos Eletrônicos 3M™ Novec™
Tensoativos Eletrônicos 3M™ Novec™ Fluidos 3M™ Novec™
■

■

■

■

■

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos: Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos antes de usar.
Regulatório: Para informação regulatória sobre este produto, entre em contato com seu representante da 3M.
Informações Técnicas: As informações técnicas, recomendações e outras declarações contidas no presente documento se baseiam em testes ou
ão ou integralidade dessas informações não é garantida.
Uso do Produto: Muitos fatores fora do controle da 3M e exclusivamente dentro do controle do usuário podem afetar o uso e o desempenho de
um produto 3M em uma aplicação em particular. Dada a variedade de fatores que podem afetar o uso e o desempenho de um produto 3M,
o usuário é exclusivamente responsável por avaliar o produto 3M e determinar
ar e adequado para o
método de aplicação do usuário.
Garantia, Recurso Limitado e Isenção de Responsabilidade: A menos que uma garan
ente informada na embalagem
do produto 3M ou literatura do produto aplicável, a 3M garante que todo produto 3M a
à
produto 3M no
momento em que a 3M despachar o produto. A 3M NÃO OFERECE NENHUMA OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA,
INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO
A UM DETERMINADO FIM OU QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO IMPLÍCITA RESULTANTE DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO,
PERSONALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO OU COMÉRCIO. Se o produto 3M não estiver em conformidade com esta garantia, o único recurso é, a
critério da 3M, a substituição do produto 3M ou o reembolso do preço de compra.
Limitação de Responsabilidade: Exceto quando proibido por lei, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente do produto
3M, seja direto, indireto, especial, incidental ou consequente, independentemente do princípio de direito declarado, incluindo garantia, contrato,
negligência ou responsabilidade objetiva.
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