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Automatische 
Brandblussystemen





Wiejelo Equipment is gespecialiseerd in het  
ontwerpen, adviseren, monteren, onderhouden 
en leveren van automatische brandblussystemen 
en automatische smeersystemen.

Wij leveren wereldwijd automatische brandblus- en 
smeersystemen rechtstreeks aan OEM, distributeurs 
en eindgebruikers.
 
Dankzij onze technische kennis en ervaren  
ingenieursteam, zijn wij in staat om aan elke  
klantvraag en behoefte vanuit de markt te voldoen.
Wiejelo is een dynamische onderneming met het 
hoofdkantoor in Nederland en vestigingen in de 
Verenigde Staten, Azië en Scandinavië.

Naast de verkoop en levering van systemen, bieden 
wij ook uitgebreide trainingen aan klanten op het 
gebied van installatie en onderhoud om onze hoge 
kwaliteit te kunnen garanderen.

Wij leveren onze systemen voor de volgende  
industrieën:

 

   Agrarisch

   Offshore

   Grondverzet & Bouwmaterieel

   Recycling & Overslag

   Metaal

   Bussen

   Transport

   Havens

   Mijnbouw

   Windturbines

   Luchtvaart
 
Website: www.wiejelo.nl

Wiejelo Equipment



Voor de beste bescherming van uw  
materieel en omgeving, voorziet Wiejelo 
Equipment in de levering en montage van 
automatische brandblussystemen.

Binnen Wiejelo Equipment verzorgen wij het 

complete design van de brandblussystemen. 

Hierdoor kunnen wij u de meest veilige  

oplossing bieden voor uw mensen, materieel 

en omgeving. Voorafgaand aan de plaatsing 

van systemen, bespreken wij altijd samen met 

onze opdrachtgevers welk type systeem en  

blusmiddel het meest geschikt is voor  

de toepassing.

Wij zijn niet gebonden aan één merk en werken 

nauw samen met wereldleiders op het gebied 

van automatische brandblussystemen.

Wiejelo voorziet niet alleen in de levering en 

montage van onze systemen, maar biedt ook 

de juiste service na plaatsing

Wereldwijd gaat er dagelijks  
apparatuur verloren door  
brandschade.
 
De meeste branden ontstaan in het 
motorcompartiment. Een  
automatische brandblussysteem 
detecteert een brand in een vroeg 
stadium en dooft het vuur.  

Automatische 
Brandblussystemen



100% Mechanisch Systeem

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.

Direct Blussysteem
Het directe automatische brandblussysteem detecteert een 

brand door middel van de unieke en gepatenteerde  

detectieleiding. Deze hittegevoelige leiding van polymeer staat 

onder een constante stikstofdruk 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.

De voordelen van een automatisch brandblussysteem van Wiejelo:

 Wij bieden maatwerkoplossingen voor de verschillende toepassingen om onze klanten 
 zo de optimale bescherming te kunnen garanderen.

 Onze engineeringsafdeling voorziet in het ontwerp en de ontwikkeling van het beste 
 systeem voor alle toepassingen.

 Minimale stilstand tijd van waardevol materieel.

 De meest effectieve wijze om branden te blussen.

 Eenvoudig te installeren en onderhouden. 

 Wiejelo biedt een wereldwijd service netwerk voor optimale ondersteuning.

 



ProductenProducten

4 KG 6 KG 9 KG

Blusleiding Detectieleiding Nozzle Manometer



Installatie en Service
Wiejelo Equipment draagt zorg voor de installatie en 
het onderhoud van uw systemen, zowel bij de  
eindgebruiker als op uw eigen locatie. Wij zijn zeer 
flexibel en hebben daarnaast de beschikking over een 
ruime voorraad aan onderdelen.

Wiejelo Equipment zorgt voor de juiste installatie van 
de apparatuur. Zo heeft u:

   De beste service

   De hoogste kwaliteit

   Maatwerktraining inclusief bijbehorende 

      documentatie om de installatie zelf uit te voeren 

   Volledige installatie door Wiejelo Equipment

   Beste prijs- kwaliteitsverhouding 

Service
Al onze systemen zijn voorzien van de benodigde  

certificaten die wereldwijd zijn erkend. Daarnaast  

voldoen onze producten aan de hoogst mogelijke  

normen om zo onze kwaliteit te kunnen garanderen.  

 

Echter, om een lange levensduur van onze producten 

te kunnen garanderen, dient er periodiek service en 

onderhoud aan de systemen verricht te worden. Onze 

service afdeling kan u hierin bijstaan.  

Kwaliteit
Binnen Wiejelo Equipment weten wij als geen ander 

dat de kwaliteit van de opbouw bij brandblussystemen 

essentieel is. Montages in opdracht van Wiejelo worden 

enkel uitgevoerd door ervaren en speciaal opgeleide 

monteurs met ruime ervaring in deze branche.

 

Onze ervaren technici zijn gespecialiseerd in het  

installeren van de systemen op de meest moeilijk 

bereikbare locaties en situaties. Binnen Wiejelo werken 

wij ook nauw samen met de meeste OEM en 

leveranciers zodat de brandblussystemen al in de 

fabriek kunnen worden geïnstalleerd.
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