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Quick Response Concept kleine blusmiddelen

Snelheid, snelheid, snelheid.
r.let enige dat telt om een beginnende brand onde� controle te krijgen is

DOEL KLEINE BLUSMIDDELEN

QUICK RESPONSE CONCEPT

Kleine blusmiddelen zijn bedoeld om een
beginnende brand onder controle te krijgen.
Door o.a. het vele gebruik van kunststof in
meubilair heeft u in de praktijk vaak slechts
enkele minuten de tijd om een beginnende
brand te kunnen blussen, zodat mensen
veilig kunnen vluchten en/of u verdere scha
de kunt voorkomen.

Het Quick Response concept kleine blusmid
delen speelt in op de nieuwste ontwikkelin
gen op het gebied van handbrandblussers.

U kunt een brand niet meer blussen als

•
•

Speerpunt 1 van dit concept is de spray
brandblusser en speerpunt 2 is de 6 liter
Composiet/kunststof blusser. Beide blussers
bevatten schuim als blusmiddel.

deze te groot en/of te heet is
geworden

De kracht van het gebruik van een spray
blusser is gelegen in:

de rook al zodanig is dat u niets
meer ziet, ademhalingsproblemen
krijgt of bewusteloos raakt.

•

Een 2x zo hogere verspreidings
dichtheid van de blussers

•

iedereen kan een spray/spuitbus

Het is dus van groot belang dat snel na het
ontdekken van de brand er begonnen kan
worden met blussen. Hiervoor dienen de
benodigde blusmaterialen direct voorhanden
te zijn.
Het Quick Response concept kleine blus
middelen van Dräger geeft invulling aan
een eenvoudige en snelle inzetbaarheid van
kleine blusmiddelen.

brandblusser hanteren.
Op deze manier kan beduidend sneller tot
het blussen worden overgegaan, in vergelij
king met een 6 liter/6 kilo handbrandblusser
die veelal alleen door de opgeleide BHV'ers
kunnen worden gehanteerd.

Het gehele Quick response concept bestaat
uit de volgende drie onderdelen waarin een
snelle eerste reactie wordt gecombineerd
met een steeds groter blusduurvermogen:
•

Spray brandblussers voor de eerste
snelle reactie door de persoon die
als eerste bij de brand is

•

6 liter handbrandblusser t.b.v. de
blussing verzorgd door de BHV

•

PROJECTERING
De projectering van het concept vereist altijd
maatwerk, maar in grote lijnen komt de
projectering op het volgende neer:
•

•

De kracht van de 6 liter composietblusser is
gelegen in zijn lichte gewicht.
Het lichte gewicht maakt het mogelijk dat de
blusser eenvoudiger over grotere afstanden
mee kan worden genomen. Daarnaast heeft
deze handbrandblusser een blusvermogen
van 27A.

Brandslanghaspel t.b.v. een
eventuele vervolg- of nablussing

•

Waterslanghaspels worden zo uitge
legd dat op elke plek met water ge
blust kan worden.
Eén lichtgewicht 6 liter composiet
handbrandblusser wordt per
bouwdeel (bijvoorbeeld verdieping)
geplaatst bij de ingang van dat
bouwdeel waar de "aanvalsroute"
van de BHV'er begint.
De sprayblussers worden op tacti
sche plaatsen opgehangen in het
bouwdeel met een dichtheid van een
orde van grootte van 1 per 150 m2
(dus globaal wordt elke 6 liter brand
blusser vervangen door 2 spray
brandblussers).

