Brandhaspels
De brandhaspels met handbediende afsluiter zijn eigentijds vormgegeven en zijn leverbaar voor vaste en
zwenkbare montage. Er is keuze uit verschillende inbouwdieptes en bladdiameters. De apart geleverde
montagesets zorgen voor snelle en eenvoudige montage. Bovendien kunnen de haspels naar wens in een
latere fase van het bouwproces worden afgemonteerd, waardoor onnodig beschadigen wordt voorkomen.
Brandslanghaspels zijn geschikt voor branden van klasse A
Brandslanghaspels moeten, afhankelijk van de brandrisico’s en omgeving, minimaal eenmaal per jaar in
overeenstemming met de onderhoudsnorm worden gecontroleerd door een gediplomeerd
onderhoudsmonteur. Bovendien moet eens in de vijf jaar de haspelslang afgeperst worden.

Toepassingen brandhaspels
Brandhaspels worden toegepast in alle type gebouwen zoals:







Kantoren
Openbare gebouwen
Tunnels
Industrie
Scholen
Ziekenhuizen

Voordelen van brandhaspel




Onbeperkte blustoevoer
Snel inzetbaar
Eenvoudige bediening

Keuringen





CE-keur
KIWA-keur
voldoen aan de Europese norm NEN-EN 671-1
NVBB-ANPI gekeurd
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Gamma AQUAFLAM brandhaspels
Technische beschrijving – Algemeenheden









De haspel is conform de norm Kiwa EN 671-1.
De haspelflenzen zijn op de binnen- en buitenzijde kras- en stootvast poeder gecoat in signaalrode RAL
3001.
De haspelflenzen zijn uit staalplaat 1,3mm vervaardigd.
De Eurojet straalpijp is traploos verstelbaar en voorziet volgende standen: gebonden volle straal,
sproeistraal en afsluitstand.
De vaste brandhaspel wordt via de centrale as aan de muur bevestigd. De haspelslang wordt door het
gebruik van een slangengeleider in alle richtingen gedwongen.
De anti-knik haspelslang heeft een diameter van ¾” bij een lengte van 20m of 1” bij 30m.
De toevoerafsluiter is een bolkraan, met kwartdraai bediening en uitgevoerd in verchroomd messing.
Een speciaal dispositief op de toevoerafsluiter vergrendelt de straalpijp. Pas na het openen van de
afsluiter kan de straalpijp worden vrijgemaakt.

Voor wat betreft de zwenkbare haspel







De zwenkbare brandhaspel pivoteert op een uitzwenkbaar steunpunt. De haspel beweegt dus mee in
de richting waarnaar men zich begeeft.
De zwenkbare haspel voor kast of nis montage is uitgevoerd met een scharnierende zwenkarm.
Hierdoor is de haspel optimaal bereikbaar en kan de slang in elk gewenste richting worden uitgelopen.
Bovendien komt de haspel in uitgezwenkte toestand vlak tegen de wand te hangen en vormt zo geen
obstakel in de vluchtweg.
De flexibele toevoerslang is voorzien van een handbediende snel-afsluiter met knelfitting (28mm).
Zwenkarm, toevoerslang en afsluiter worden afzonderlijk geleverd en kunnen snel en eenvoudig
gemonteerd worden.
De haspel kan naar wens in een latere fase van het bouwproces worden gemonteerd. Onnodige
beschadigen worden hierdoor vermeden.

MODELLEN MUURHASPELS AQUAFLAM
Werplengte

Rood
1,3mm
RAL3001

12 bar

Sproeistraal: 4m
Volle straal: 11m

3/4”

20m

800mm 600mm 185mm 600mm

…….

Rood
1,3mm
RAL3001

12 bar

Sproeistraal: 4m
Volle straal: 11m

1”

30m

800mm 600mm 235mm 600mm

Zwenkbaar
model 20m

…….

Rood
1,3mm
RAL3001

12 bar

Sproeistraal: 4m
Volle straal: 11m

3/4”

20m

850mm 670mm 185mm 600mm

Zwenkbaar
model 30m

…….

Rood
1,3mm
RAL3001

12 bar

Sproeistraal: 4m
Volle straal: 11m

1”

30m

850mm 670mm 240mm 600mm

BGS Code

Vast model
20m

…….

Vast model
30m
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Kleur

Plaat
dikte

Afmetingen
Diameter Lengte
slang
slang Hoogte Breedte Diepte Diameter

Maximum
werkdruk

Type
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Modellen
Vaste brandhaspel met handbediende afsluiter 20m/30m

Zwenkbare brandhaspel met handbediende afsluiter 20m/30m
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