COBRA™ - Een reuzenstap voorwaarts in brandbestrijdingstechniek
Het gepatenteerde koud snijdende brandblussysteem COBRA™ is ontwikkeld en in
samenwerking met het Swedish Rescue Service Agency, en de toeziende Zweedse
overheid instituten voor toezicht op brand en redding opleiding en onderzoek ontwikkeld
en getest.
COBRA™ werd voor het eerst tentoongesteld op de Interschutz 2000 in Augsburg,
Duitsland. Bij die show onderzocht het gezaghebbende USA tijdschrift National Fire &
Rescue bijna 1.100 tentoongestelde artikelen en verzamelde input van leidende figuren
in het brand en reddingwezen om de 10 meest veelbelovende innovaties te selecteren.
COBRA™ was één van geselecteerde tien.
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First Attack

Wereldwijd adopteren een stijgend aantal vooruitstrevende brandweren deze COBRA™
als moderne “state of the art” blustechniek en als hun eerste keuze bij brandbestrijding.

Klanten commentaar
“We verwachtten een hete en lastige brand maar het bleek een snelle, eenvoudig en veilige
actie te worden. De bemanningen waren zeer geïmponeerd met de snelle knock-down, en
werden enigszins verrast om de brand reeds gedoofd aan te treffen bij betreding van het
pand, wetende welke minimale hoeveelheid water was gebruikt. Het (COBRA CCS Systeem)
zal zonder meer ons beroepsleven veiliger maken.”
PAUL BURNHAM, Station Commander
West Midlands Fire Service, England

“Het grote voordeel met COBRA™ is de mogelijkheid de brand snel te bereiken zonder
zuurstof toe te laten. De temperatuur wordt zo zeer snel verminderd, wat de betreding van
de verder gesloten ruimte door brandweerpersoneel met adembescherming veel veiliger
maakt.”
ROBERT AVERIN, Project Engineer Safety Equipment
Defence Material Administration, Sweden

“We kunnen met COBRA™ de branduitbreiding vertragen en vaak zelfs compleet blussen.
Wij hebben met succes binnen branden in woningen, garagebranden, een ketelruimte in de
industrie en in een pakhuis geblust.”
VEIKKO KOSKELAINEN, Fire chief
Smedjebacken, Sweden

In 2002 ontving het Cold Cutting System de Runners-up
SeaTrade Award in de “Categorie I – safety at Sea”.

Kijk op www.ccs-cobra.com, www.ccs-cobra.nl of www.ccs-cobra.be voor meer informatie.
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COBRATM koud snijdend brandblussysteem, ontwikkeld door Cold Cut
System (CCS) in samenwerking met het Swedish Rescue Services Agency

COBRA™ versus conventionele blustechniek
Er is een verschil in techniek tussen COBRA™ en conventionele mistpijpen. Vooral wanneer
de eerste aanval wordt gericht op branden in gesloten ruimten.

TM

COBRA – maakt
brandbestrijding
efficiënter en veiliger
Uitgerust met een COBRA™ unit, wachten eerst
aanwezige brandweermensen niet tot een
volledige ploeg komt, maar zij lokaliseren de
brand en beginnen direct met de bestrijding.
Alles vanuit de veilige buitenkant van het brandende object! In een paar seconden snijdt de
hoge druk straal van het COBRA™ systeem
een klein gat in de gesloten deur, en spuit een
krachtige mist van zeer fijne waterdruppeltjes in
het brandende object waardoor een zeer effectieve afkoeling van de brand plaatsvindt. Één
minuut later openen zij de deur. De temperatuur
is dan gedaald tot ongeveer 80°C. Het risico
van backdraft / flashover wordt zo geëlimineerd.

COBRA™ koud snijdend brandblussysteem
Gesloten deur

De grote reikwijdte van de straal en de
perfecte druppelgrootte verzorgen een
snelle en effectieve afkoeling.

Geen risico van
backdraft/flashover.

Maximaal koeleffect met een minimale
hoeveelheid water
De waterstraal van het COBRA™ systeem bestaat uit
druppeltjes van slechts 1/10e van de grootte van de
druppeltjes van de conventionele hoge druk nevel
systemen. De druppeltjes schieten met een snelheid van
200 m/sec door het gemaakte gat in een muur, een
vloer, een plafond of een dak van een gebouw. Het water
blijft in een stevige jet-straal voor ongeveer zeven meter
voordat de waternevel uitwaaiert. In een grote ruimte
reizen de druppeltjes gemakkelijk meer dan 20 meter.
De doeltreffendheid in het verlagen van de temperatuur
is verbazend, net zoals de kleine hoeveelheid water die
hiervoor benodigd is. In een woonkamerbrand met
plafondtemperaturen meer dan 750°C, zal de fijne water
mist de temperatuur binnen één minuut onder de 100°C
brengen, en daarvoor slechts 50 liter water gebruiken.

Door het kleine gat dringt alleen
de waterstraal binnen, en geen lucht.
Minimale waterschade.

De Brandweerman/vrouw
blijft (voorlopig) veilig buiten.

Conventionele straalpijpen

Door het openen
van de deur stroomt
veel zuurstofrijke
lucht naar binnen.
Hierdoor ontstaat risico
van backdraft/flashover.

De worp is korter en de druppels zijn groter
dan in vergelijking met het COBRA systeem
Brandweerman/vrouw in
daardoor beperktere koeling.
brandend gebouw (bij ±750°C?)
Veel water benodigd, veel waterschade.

TEMPERATUUR (oC)
800

Koud snijden door staal, beton en steen in
seconden
Het COBRA™ systeem snijdt door allerlei bouwmaterialen, en doet dat in enkele seconden. Het indrukwekkende
snij - effect wordt verkregen door abrasieve, speciale
gritstraal middelen in de waterstroom toe te voegen. Het
snijden vindt zonder merkbare temperatuurstijging plaats
en is zo de veiligste bekende methode voor gebruik in
brandbare, explosieve of milieu gevaarlijke omgevingen.
Dit maakt het COBRA systeem ideaal voor het snijden in
en rond aardoliereservoirs, gaspijpen, vliegtuigen, tankerschepen enz.

COBRA

Tijd circa
10 sec
45 sec
60 sec
10 sec
10 sec
5 sec

Toen vanwege de brand in de container de
temperatuur tot het flashover punt was
gestegen heeft het COBRA™ systeem
containerwand doordrongen en de brand
binnen één minuut van buitenaf geblust.
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Penetratie COBRA™

De compacte en lichtgewicht
COBRA™ unit kan gemakkelijk
worden geïnstalleerd, ook in kleine
reddingsvoertuigen of als stationair
systeem. COBRA™ wordt door de
Zweedse marine in de Hightech
stealth Visby klasse toegepast.

Tijd benodigd voor het koud snijden
van een gat met COBRA™
2 uur brandveilige deur
Bakstenen muur
Betonnen bouwelement
Stalen golfplaten dak
Stalen scheepscontainer
Veiligheidsglas

Brand in een gesloten container

COBRA™ doordringt 12 mm gehard
staal in minder dan 20 seconden,
en maakt dan een gat van 5 mm
voor efficiënte waterinjectie .

Een systeem ontworpen om het blussen veiliger te maken voor brandweermensen.
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