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Wiejelo Equipment
Wiejelo Equipment is de specialist in het
ontwerpen, adviseren, leveren, monteren en
onderhouden van automatische brandblussystemen
en automatische smeersystemen gericht op de
metaalbewerkingsindustrie.
Wiejelo Equipment is een dynamische onderneming
die zich kenmerkt door haar innoverende ideeën en
maatwerkoplossingen. Wiejelo is een flexibele
organisatie met haar hoofdkantoor in Apeldoorn.
Wij leveren niet alleen de systemen, maar verzorgen
ook trainingen aan gespecialiseerde bedrijven die
onze systemen monteren en onderhouden.
Kwaliteit, creativiteit en zelfontplooiing staan bij
Wiejelo Equipment hoog in het vaandel.
Met onze uitgebreide kennis van de markt, verlenen
wij onze dienstverlening.
Wij leveren automatische brandblus- en
smeersystemen voor de volgende industrieën:
Metaalbewerkingsindustrie
Agrarische industrie
Havenindustrie
Mijnbouwindustrie
Offshore-industrie
Grondverzet en recycling
Transportindustrie
Luchtvaartindustrie (GSE)
Website: www.wiejelo.com

Automatische Smeersystemen
Wiejelo Equipment is de leverancier van
ILC-smeersystemen. ILC is een Europese fabrikant
met een uitgebreid leverprogramma.
ILC onderscheidt zich in de prijs en
kwaliteitverhouding en is één van de weinige
fabrikanten die daadwerkelijk elke pomp en elk
component test voordat deze de fabriek verlaat.
Wij bieden een breed assortiment aan.
Of het nu gaat om een smeersysteem voor een
CNC-machine of conveyor, onze omvangrijke kennis
en productgamma biedt altijd de juiste oplossing voor
iedere toepassing.
Mocht een standaardproduct niet geheel aan uw
vraagstuk of eisen voldoen, dan ontwerpen,
ontwikkelen en produceren wij altijd in samenspraak
met onze opdrachtgevers de juiste oplossing.

Toepassingen:
Boormachines
Zaagmachines
Freesmachines
Tapmachines
Conveyors

Voordelen van ILC:
De specialist op het gebied van automatische 		
smeersystemen, gericht op de metaalindustrie.
Aantrekkelijke prijs - kwaliteitsverhouding.
Professionele opbouw door ervaren
servicemonteurs.
zowel vetsmeersystemen als
olie- en olieluchtsystemen.
Wereldwijd dekkend servicenetwerk.

Automatische Brandblussystemen
Voor de beste bescherming van uw mensen, materieel en omgeving, voorziet Wiejelo Equipment
in de levering en montage van automatische brandblussystemen.
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 detectieleiding alleen voor
het detecteren van de brand. Wanneer de leiding door de
combinatie van stralingshitte en de druk in de leiding
openbarst, wordt de klep aan de bovenkant van de cilinder
geopend door de druk in de cilinder. Hierdoor wordt het
blusmiddel via de blusleiding door de strategisch geplaatste
sproeikoppen in de beveiligde omgeving gespoten.

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

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.



Installatie en service
Wiejelo Equipment zorgt voor de juiste installatie
van de apparatuur. Zo heeft u:
De beste service.
De hoogste kwaliteit.
Onafhankelijk advies op maat.
Training inclusief bijbehorende documentatie 		
om de installatie zelf uit te voeren.
Volledige installatie door Wiejelo Equipment.
Beste prijs- kwaliteitsverhouding.
Kwaliteit en opbouw
Binnen Wiejelo Equipment weten wij als geen
ander dat de kwaliteit van de opbouw bij brandblus- en
smeersystemen van essentieel belang is.
Montages in opdracht van Wiejelo worden enkel
uitgevoerd door ervaren en speciaal opgeleide
monteurs met ruime ervaring in deze branche.
Hierdoor zorgen wij ervoor dat de benodigde ervaring
aanwezig is tijdens de montage zodat deze altijd op de
juiste manier wordt uitgevoerd.
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