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Namnet som du kan lita på när det gäller explosionsskydd
IEP Technologies™:

IEP Technologies är världsledande leverantör av explosionsskyddssystem och -tjänster. I över 60 år har 

vi tillhandahållit skyddslösningar som minimerar, isolerar och släcker brännbart damm och 

ångexplosioner i processindustrin. IEP Technologies finns representerat vid anläggningar i USA, 

Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Turkiet, Brasilien, Kina och Singapore och designar och 

servar system med ett hängivet team av systemingenjörer, regionala försäljningschefer och fälttekniker.

Vad som gör IEP Technologies annorlunda ...

Verifiering och typgodkännanden utan motstycke

IEP Technologies har genomfört tusentals 

fullskaliga explosionstester för att bättre förstå 

vetenskapen bakom flambildning och för att 

verifiera våra skyddslösningar. Våra produkter är 

ATEX-kompatibla och / eller FM-godkända. IEP 

Technologies är den enda leverantören i branschen 

som har designkalkylverktyg som är godkända av 

ATEX. Det innebär att varje design där våra 

designkalkylverktyg har använts är ATEX-godkänd. 

Från design till service − du kan lita på lösningen 

som IEP Technologies levererar.

Combustion Research Center

Vår toppmoderna anläggning är fullt utrustad  

och särskilt utformad för explosionsforskning  

och kontinuerlig utveckling av explosionsskydd. 

Förståelse av din produkts explosionsbenägenhet 

är det första steget i att utveckla din skyddslösning. 

Ansvar från en enda källa

Oavsett om applikationen kräver ett integrerat 

explosionsdetekterings- och suppression system, 

en ventilationsanordning, ett anpassat 

isoleringssystem eller kombinationer av dessa kan 

IEP Technologies lösa utmaningen med en 

användningsfärdig lösning – från design till 

akutinsatta åtgärder, dygnet runt.

Proffs inom explosionsskydd

IEP Technologies-teamet, inklusive våra 
försäljningsrepresentanter, fält- och 
systemingenjörer samt servicetekniker, har unika 
färdigheter för att hjälpa dig. Var och en förstår 
inte bara IEP Technologies produktsortiment, utan 
också din process och hur våra lösningar kan bidra 
till att skydda den.

Världsomspännande service

IEP Technologies rekryterar, utbildar och 

upprätthåller ett förstklassigt nätverk av 

auktoriserade IEP Technologies-servicecenter som 

snabbt kan lösa problem hos kunden, vilket innebär 

minsta möjliga störningar för våra kunders 

verksamheter. Dessa servicecenter stöds av IEP 

Technologies med över 50 strategiskt utplacerade 

driftstekniker, som erbjuder teknisk support på 

plats hos våra kunder.



Föreställ dig vilka förödande konsekvenser en explosion kan få vid din produktions- eller 

processanläggning. Processen skulle behöva stängas av i dagar eller till och med veckor. 

Driftavbrottet och påföljande produktivitetsbortfall kan medföra konkurrensmässiga nackdelar 

på marknaden för ditt företag. Kostnaden för försäkringsskydd skulle öka dramatiskt. 

Eller ännu värre, dina anställda skulle kunna få allvarliga eller till och med dödliga skador.

Den genomsnittliga förlusten på grund av en 

explosion under ett genomsnittsår är 3,4 

miljoner dollar

Den totala förlusten till följd av explosioner är 

fyra gånger större än förlusten till följd av alla 

andra typer av olyckor, inbegripet bränder.

Explosioner orsakar mindre än 4% av alla 

avbrott, men nästan 40% av alla förluster

Enligt uppgifter från US Chemical Safety 

De kostsamma konsekvenserna av en explosion



En explosions förlopp

Varför uppstår en explosion?

En explosion kräver fem komponenter: bränsle, 

syre, dispersion, en antändningskälla och 

ett slutet utrymme. Innehåller din process dessa 

komponenter? Bränsle kan vara löst material 

som sprids i form av ett moln av fina partiklar, en 

brandfarlig gas eller flyktiga kemikalier som 

skapar ångor. Syre finns lättillgänglig i de flesta 

anläggningsprocesser. Antändningskälla kan te.x  

vara en flamma, en svetsloppa, spontan 

antändning, friktion eller elektrostatiska gnistor. 

Slutligen äger de flesta anläggningsprocesser 

rum i ett slutet utrymme. Förekommer alla 

komponenterna kan det innebära en 

explosionsrisk i anläggningen.

Hur uppstår en explosion?

En explosion är en förbränningsvåg – eller 

deflagration – som rör sig långsammare än ljudets 

hastighet. En flamfront fortplantar sig inledningsvis 

i låg takt men ökar snabbt i hastighet vilket bildar 

ett övertryck eller en tryckvåg. Eftersom de flesta 

industriprocesser inte är utformade för att motstå 

trycket som utvecklas vid en explosion, uppstår en 

bristning i inneslutningen av processen. Därmed 

frigörs förstörande tryckvågor och flammor. 

Följdskador kan uppstå på grund av en väsentligt 

kraftigare sekundär explosioner som uppstår när 

den ursprungliga explosionen rör upp damm i 

anläggningen eller så kan en följdbrand uppstå.

Bränsle

dispersion

Antändningskälla

Syre

Slutet utrymme

Tändpunkt

Flamfront

Tryckvåg

Kalla  
komprimerade 
gaser



Var kan en explosion inträffa?

Explosionsfarliga miljöer

Transport, bearbetning, pulvrisering eller lagring 

av brännbara material kan skapa en miljö som 

ökar brandrisken i din anläggning och till och 

med leder till en explosionsrisk.

Explosiva ämnen

Principiellt gäller att ett brännbart material kan 

och kommer att explodera under rätt 

förutsättning. Vid anläggningar där brännbar 

gas, vätskor eller fasta ämnen produceras, lagras 

eller bearbetas kan det finnas en viss 

explosionsrisk. Dammexplosioner inträffar 

regelbundet, även i samband med produkter 

som du inte förväntar dig det från under vissa 

omständigheter. Dit räknas exempelvis cellulosa, 

fungicider, plaster och hartser,  men även 

choklad, mjöl, papper och stärkelse kan vara 

farliga stoft. Farliga ångor omfattar ett brett 

spektrum från aceton till toluen och många 

andra föreningar. 

tillförsel av släckpulver

tid t [ms]

explosionstryck [bar]

maximalt explosionstryck Pmax

normal explosionsutveckling

reducerat explosionstryck   Pred

utveckling av suppressed explosion

PA = trycksensorns aktiveringstryck



Välja rätt IEP Technologies-system
Det finns tre grundläggande systemtyper som används som explosionsskydd – ventilation, 

isolering och suppression. Flödesdiagrammet nedan använder en dammsamlare som en 

typisk applikation för att illustrera processen som IEP Technologies-ingenjörer använder för 

att välja det mest passande systemet för din tillämpning. Vi finns alltid tillgängliga för att 

hjälpa dig att fastställa vilken explosionsskyddsmetod som lämpar sig bäst för var och en 

av dina processer.



IEP Technologies explosionsventilationssystem
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Säker avlastning av explosionstryck.

En explosionsventil från IEP Technologies är en avlastningsenhet som brister vid ett 

förutbestämt tryck för att ventilera flamfront och explosionstrycket till ett säkert 

område. Det är billigt att installera Explosionsventil och dessa mycket effektiva 

enheter går att montera i en processutrustnings väggar. De finns i olika storlekar, 

konfigurationer och material för att säkerställa snabb och tillförlitlig drift vid ett 

explosionstillbud. IEP Technologies erbjuder även en rad flamfria ventiler som är utformade för att 

släcka flamfronten och avlasta trycket. Denna ventil används vanligtvis i applikationer som inte kan 

ventileras till ett säkert yttre område. Varje ventiltyp installeras vanligen tillsammans med ett 

isoleringssystem från IEP Technologies.

IV8 Flamfri 
explosionsavlastande 

ventil



IEP Technologies explosionsisoleringssystem

Ventex passiv 
isoleringsventil

Passiv 
isoleringsklaffventil

Infraröd detektor Höghastighetsisoleringsventil

Passiv isolering

Kemisk isolering

Isolera explosioner – kemiskt eller mekaniskt.

IEP Technologies isoleringssystem är utformade för att upptäcka en begynnande 

explosion och reagera för att minimera risken att deflagrationen sprider sig genom 

sammankopplad utrustning inom din process. Den kemiska isoleringsmetoden 

utlöser en suppressant i rörledningen/kanalsystemet som undertrycker 

genomflödet av lågor och brinnande material till sammankopplad utrustning. 

Den mekaniska isoleringsmetoden kan utformas med antingen en ”aktiv” produkt, 

såsom IEP Technologies snabbverkande knivventil, eller en ”passiv” produkt, exempelvis vår 

klaffventil. Var och en av dessa skapar en mekanisk barriär som isolerar deflagrationstillbudet.



IEP Technologies Explosion Suppression Systems

1. Skyddad utrustning

2. Kontrollpanel

3. Tryckdetektor

4. Suppressant

MEX-3™-
tryckdetektor

EX-8000 kontrollpanel EX-200™ kontrollpanel
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Upptäcker och suppress explosioner på bara några millisekunder.

IEP Technologies explosion suppression system är utformat för att på bara 

några millisekunder upptäcka tryckuppbyggnad vid en explosion och utlösa 

en suppresant i det slutna utrymmet innan destruktiva trycknivåer uppnås. 

Suppresantens funktion är att störa explosionsreaktionen genom att avlägsna 

värme från deflagrationens flamfront och därigenom sänka dess temperatur 

under den nivå som behövs för att möjliggöra förbränning. Suppresanten skapar också en 

barriär mellan de oförbrända brännbara partiklarna för att förhindra vidare överföring av 

värme.

eSuppressor™



IEP Technologies gnistdetekteringssystem
Funktionsprincip hos ett gnistdetekterings- och släckningssystem

Atexon gnistdetekterings- och släckningssystem från IEP Technologies är utformade för att

förhindra dammexplosioner och bränder genom att detektera gnistor och släcka dem au-

tomatiskt. Den mindre mängd släckvatten som används – ungefär fem liter – skadar inte

filter eller andra produktionsmaskiner. När faran har eliminerats stoppar systemet

automatiskt släckningsprocessen och är direkt redo att förhindra att en annan brand utbryter. Tillämpningar 

av Atexon gnistdetekteringssystem omfattar dammsugningssystem, transportband och produktionsmaskiner 

som planhyvlar och skivpressar. Dessa används inom flera olika typer av tillverkningsindustrier, däribland trä, 

bioenergi, återvinning, papper, livsmedel, textil och plast.

1. Gnistdetektorerna detekterar antändningskällor inom en millisekund.
2. Släckningsenheten släcker gnistor och glödande partiklar med en liten mängd vatten.
3. Signalroutern styr och övervakar släckningen.
4. VR18Z-kontrollpanelen övervakar systemets status.
5. Signalanordningen avger ett larm med hjälp av en siren och en varningslampa.
6. Fläktstyrenheten stoppar fläktarna vid överhettning eller gnistregn.
7. Överhettningsdetektorkabeln övervakar temperaturen hos fläktlagren och i fläktens omgivning.
8. Tryckförstärkningsregulatorn övervakar vattenpumpen och värmekablarna.
9. Tryckförstärkaren säkerställer korrekt arbetstryck och förhindrar luftfickor i släckvattnet.

Monteringsprincip hos ett gnistdetekterings- och brandsläckningssystem

Kontrollpanel med 
18 zoner VR18Z

Släckningsenhet AS181 Gnistdetektor V300EX Booster Station



Skräddarsytt skydd för varje applikation

The IEP Technologies Process: 

IEP Technologies har större världsomspännande erfarenhet när det gäller 

explosionsskydd för olika typer av anläggningar än något annat företag. Med 

över 15 000 installerade system har vi utvecklat en unik process för att säkerställa 

högsta möjliga skyddsnivå för din anläggning. IEP Technologies process omfattar:

Materialtester

IEP Technologies centrum för 

förbränningsforskning (Combustion 

Research Center) använder beprövade 

testmetoder, till exempel de som publicerats av 

ASTM, US DOT, FN och andra, och kan genomföra 

tester för att fastställa förbränningsegenskaperna 

hos ditt processmaterial, inklusive damm, vätskor 

och gaser. Förståelse av materialets egenskaper är 

det första steget när man ska utforma en lämplig 

skyddslösning.

Besök på anläggningen

Branschens mest erfarna 

explosionsspecialister granskar 

fördefinierade risker vid er anläggning 

för att samla in data som säkerställer att 

IEP Technologies-systemet passar er specifika 

process.

Utbildning

IEP Technologies erbjuder utbildning på 

plats för korrekt drift av och kunskap om 

explosionsskyddssystemet.

Systemdesign

IEP Technologies ingenjörer utvecklar 

med hjälp av en patenterad, datorstyrd 

systemdesign en skyddslösning som 

uppfyller era specifika applikationsbehov. Vi 

tillhandahåller nödvändig support och 

dokumentation i detta skede för att du ska förstå 

den övergripande designen. Efter utformningen på 

plats och efter ett möte innan systemet installeras 

granskar våra ingenjörer systemets prestanda när 

de implementerar den rekommenderade lösningen.

Installation, idrifttagning och underhåll

Korrekt installation och idrifttagning av 

explosionsskyddssystemen lägger 

grunden för ett permanent och 

framgångsrikt skydd av din process och 

anläggning. IEP Technologies stödjer dig från 

tidpunkten för installation och idrifttagning till och 

med kontinuerligt underhåll, samt tillhandahåller 

service vid nödfall och reservdelar vid behov.



Nästa steg

Har du råd att låta en explosion äventyra dina processer? Låt oss gemensamt 

se till att din verksamhet inte påverkas av explosioner i dina 

industrianläggningar. Kontakta IEP Technologies i dag.

www.IEPTechnologies.com 417SE-21.4

IEP Technologies – USA
Tel: +1-855-793-8407

IEP Technologies – Latinamerika
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +55 (11) 4446 7400

Nord- och Sydamerika

IEP Technologies – Kina
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +86 21 6485 0855 Ext 8211

IEP Technologies –  Korea
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel:  +82 10 2579 8077

IEP Technologies –  Sydostasien
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +65 6890 0770

Asien

Europa

IEP Technologies - Österrike
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +43 1 2244 0

IEP Technologies - Belgien
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +49 2102 5889 0

IEP Technologies - Finland
Tel. +358 10 325 358 0

IEP Technologies – Frankrike
Tel: +33 1 5803 3980

IEP Technologies – Tyskland
Tel: +49 2102 5889 0

IEP Technologies - Italien
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +39 045 2370762

IEP Technologies - Sverige
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +46 70 564 3306

IEP Technologies – Schweiz
Tel: +41 62 207 10 10

IEP Technologies – Turkiet
Tel: +90 232 484 4412

IEP Technologies – Storbritannien
Tel: +44 1242 283 060


