Incident-report – Gasblussing donderdag 9
oktober 2014
Samenvatting
Op donderdag 9 oktober is de blusgasinstallatie in BIT-2B afgegaan als gevolg van een kortsluiting
en daarop volgende brand in apparatuur in de ruimte. Er is geen onderbreking van de koeling en
stroomvoorziening geweest als gevolg van deze blussing.

Details
0.45 uur

Meerdere sensoren in BIT-2B detecteren roetdeeltjes in BIT-2B, waarna de
blusinstallatie geactiveerd wordt. De brandweer en personeel wordt automatisch
gealarmeerd.

0.55 uur

Brandweer is op lokatie aanwezig.

0.56 uur

Personeel van BIT is op lokatie maar mag de ruimte nog niet betreden wegens het
lage zuurstofgehalte.

1.00 uur

Brandweer betreedt BIT-2B. Meer personeel van BIT is op lokatie aanwezig.

1.08 uur

Het zuurstofgehalte in de ruimte is nog laag door de blussing. Personeel
van BIT mag met hulp van perslucht en onder begeleiding van de
brandweer de ruimte betreden voor een eerste inspectie.

2.22 uur

Klanten mogen de ruimte betreden.

3.29 uur

Personeel van BIT heeft alle klanten waarvan vermoed wordt dat zij problemen
hebben ten gevolge van de blussing geprobeerd te bellen.

12.13 uur

Alle lege blusflessen zijn uit de blusruimte verwijderd en op transport naar het
vulstation.

20.10 uur

Er wordt aangevangen met het terugplaatsen en aansluiten van de gevulde
blusflessen.

0.51 uur

Alle blusflessen zijn aangesloten, de blusinstallatie is weer operationeel.

Conclusies
Op basis van de geconstateerde schade aan de apparatuur die de blussing veroorzaakte is
geconcludeerd dat de blusinstallatie terecht afgegaan is. De samenwerking met de brandweer
verliep goed.

Aandachtspunten
In een aantal gevallen bleek BIT niet over 24/7 contactgegevens van klanten te beschikken,
waarvan bleek dat klanten wel over dergelijke voorzieningen beschikken. BIT biedt de mogelijkheid
om via SMS genotificeerd te worden van storingen. Een aantal klanten maakt nog niet gebruik van
deze mogelijkheid. We verzoeken klanten daarom om dergelijke gegevens met BIT te delen.

Contact
Mocht u naar aanleiding van deze melding vragen hebben, kunt u contact opnemen met onze
afdeling customer care via 0318-648688 of support@bit.nl.

