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Automatisch 
blussysteem





Automatisch 
brandblussysteem
Voor de beste bescherming van uw mensen, 
materieel en omgeving, voorziet Wiejelo 
Equipment in de levering en montage van 
automatische brandblussystemen. 
 
Wij bepalen samen met onze opdrachtgevers 
welk type systeem en blusmiddel het meest 
geschikt is voor de toepassing. 

Onze systemen zijn zowel in de 1e montage, 
als achteraf, eenvoudig en snel te monteren. 
Daarnaast zijn de systemen eenvoudig en 
zelfstandig te onderhouden door de gebruikers 
en daardoor zeer economisch over de totale 
levensduur.
 
Wij zijn niet gebonden aan één merk en wer-
ken samen met vooraanstaande ontwerpers 
en fabrikanten van kwalitatief hoogwaardige 
automatische brandblussystemen, ieder 
gespecialiseerd op hun eigen vakgebied.Wereldwijd gaan er dagelijks machines 

verloren door brand. 
Verreweg de meeste branden ontstaan in 
het motorcompartiment. Met een automatisch 
brandblussysteem wordt een brand vroegtijdig 
gedetecteerd en meteen geblust.



Wiejelo Equipment
Wiejelo heeft jarenlange internationale ervaring op 
het gebied van automatische brandblussystemen 
voor de volgende gebieden en toepassingen: 

 Mijnbouwindustrie

 Havenmaterieel

 Bussen

 Server ruimtes

 Datacenters

 Machines

 Keukens

Wiejelo staat garant voor de juiste service voor, 
tijdens en na eventuele plaatsing van de systemen. 
Zo kunnen wij u de beste service bieden en de 
hoogste kwaliteit.



100% mechanisch 
systeem
Direct blussysteem
 
Het directe systeem detecteert een brand 
door middel van de unieke en gepatenteerde 
detectieleiding. Deze hittegevoelige leiding van 
polymeer staat onder een constante stikstof-
druk en reageert op hitte in combinatie met 
stralingswarmte van vuur. Wanneer een vlam 
de leiding bereikt, barst deze open waardoor 
de druk wegvalt en het blusmiddel via het 
ontstane gat de brand blust.
 
 
Indirect blussysteem
 
Het indirecte systeem gebruikt de detectie- 
leiding alleen voor het detecteren van de brand. 
Wanneer de leiding door de combinatie van 
stralingshitte en de druk in de leiding open-
barst, wordt de klep aan de bovenkant van de 
cilinder geopend door de druk in de cilinder. 
Hierdoor wordt het blusmiddel via de blus-
leiding door de strategisch geplaatste sproei-
koppen in de beveiligde omgeving gespoten.
 
                  





Voordelen 
De voordelen van een mechanisch, automatisch 
blussysteem

 Snel te monteren door opzet van het 
 systeem, ook in bestaand materieel.

 Lage onderhoudskosten (geen kostbare   
 periodieke controles).

 Meest effectieve wijze van blussen d.m.v.   
 doelgerichte keuze blusmiddel.

 Veilig en betrouwbaar door lage druk in    
 het systeem.

 Volledig mechanisch en 100% failsafe.

 Eenvoudige controle en onderhoud 
 – ook door uzelf uit te voeren.

 Compact en licht systeem.
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