Informatieblad 2 de brandbeveiliging van meterkasten

Onze meterkast is door de jaren heen verandert van een ruimte
met een mechanische water, gas en kilowattuurmeter, naast een
groepenkast met zekeringen en schakelaars, in een verzamelplaats
van in- en uitgaande informatiestromen. De NEN 2768 stelt voor
een woonfunctie de minimale eisen aan de meterkast. De
inwendige maten van een standaard meterkast zijn: 2100 mm hoog,
750mm breed en 310 mm diep. (0,49m³)
Door een veranderend gebruik en technieken bedoeld voor de
invulling van onze hedendaagse communicatie behoeften maar ook
informatie over ons energieverbruik en de registratie daarvan, is
deze ruimte geworden tot iets waarop het niet is berekend. Er is
dan ook een forse toename van het aantal incidenten waar te
nemen waarbij de meterkast de bron van de brand is. Een zeer
problematische en gevaarlijke situatie immers de meterkast is
bijna altijd in onze belangrijkste en primaire vluchtweg naar buiten
gesitueerd. Dat betekent bij een brand in de meterkast een
gevaarlijke blokkade van onze belangrijkste vluchtweg.

Voor het detecteren en blussen van een brand in een meterkast is een Stat-X® T
bluseenheid de ideale oplossing. De Stat-X® T aerosol bluseenheid is namelijk een
zelfstandig en autonoom werkende bluseenheid. Deze bluseenheid is uniek in zijn soort
en heeft een eigen branddetectie en daarmee blusactiveringsmechanisme. Nadat de
ingebouwde thermische sensor een bepaalde temperatuurstijging heeft waar genomen
in de meterkast activeert hij automatisch de aerosol bluseenheid. Uitgaande van de
zwaarste brandklasse, waarbij zelfs met een lekverlies van 30% is gerekend, is 60 gram
blusstof van Stat-X® voldoende voor de blussing van een elektrisch geïnitieerde brand
in een meterkast van 0,61m³. Het volume van een standaard meterkast is 0,49m³. Bij
meterkasten met een groter volume wordt de Stat-X® 100 grams versie toegepast.
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