FIREMIKS AB

TWEE BASISTYPEN
FIREMIKS – PP (PISTON POMP)
FIREMIKS - PP is uitgerust met een plunjer/zuiger pomp
en is bijzonder geschikt voor gebruik in systemen waar
een lage aanloopflow gewenst is (zoals sprinkler
systemen) en ook voor systemen welke met
schuimconcentraat werken met lagere viscositeit.

- EEN DERDE GENERATIE
FAMILIEBEDRIJF

EENVOUD

Opgericht in 1979 – als een Zweeds familiebedrijf Firemiks AB is nu in handen van de derde generatie.

HET GEBRUIKSVRIENDELIJKE DOSEERSYSTEEM VOOR BRANDBESTRIJDING

Door de tijd heen was de focus van de familie gericht op
ontwikkeling, productie en distributie van de waterflow
aangedreven proportioners wereldwijd.
Onze doelstelling en werkwijze is te produceren met flexibiliteit
voor de klanten, wat de mogelijkheid biedt de units aan te
passen aan de specifieke eisen van iedere schuimblusinstallatie.
Met nu meer dan 30 jaar internationale ervaring met schuimblussing en brandbestrijding is Firemiks AB het bedrijf om
op te rekenen!

- Eenvoudig te installeren, gebruiken,
onderhouden en te testen.
STATIONAIRE INSTALLATIES

MOBIEL GEBRUIK

NEEM CONTACT MET ONS OP

FIREMIKS – GP (GEAR POMP)
FIREMIKS – GP is uitgerust met een gear/tandwiel/
tandrad pomp en is bijzonder geschikt voor gebruik met
systemen met hogere flows (zoals Deluge systemen) en
ook voor systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van
schuimconcentraten met hogere viscositeit.

FIREMIKS distribueert de watermotor aangedreven
doseerpompen via wereldwijde partners. Bezoek onze website
www.firemiks.com waar technische data sheets en meer
informatie te vinden is.
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HET GEBRUIKSVRIENDELIJKE DOSEERSYSTEEM

VOORDELEN VAN FIREMIKS

WERKINGS PRINCIPE

Dosering geschied proportioneel aan de bluswater
doorstroom hoeveelheid en is onafhankelijk van
drukverschillen en variaties. Dit waarborgt een
stabiele betrouwbare dosering.

EENVOUDIG TE
…INSTALLEREN: Compact systeem, aangedreven
door de water flow.
- Geen onderdelen van derden of externe energiebron
benodigd.

FIREMIKS is beschikbaar in verschillende flow bereiken
vanaf 300 l/min tot wel 12.000 l/min met vaste doseerpercentages van 0,5%, 1%, 2%, 3% of andere
percentages op verzoek.

…GEBRUIKEN: Mechanisch zelf-regelend flowgecontroleerd systeem met een brede range in
flow en druk.
- Gecompliceerde en gevoelige drukregelingen
zijn niet benodigd.

Met een schuim concentraat retourleiding klep is het
mogelijk de FIREMIKS compleet functioneel te testen zonder het schuimconcentraat te verbruiken, een economisch
en milieu vriendelijke toepassing. Bij andere drukgeregelde doseersystemen zoals bladder tanks is dit onmogelijk.

…ONDERHOUDEN EN TESTEN: Economisch en
milieuvriendelijk testen door de toevoeging van
een schuimconcentraat retourleiding.
- Tijdens het testen wordt er wel schuim concentraat
verpompt maar niet verbruikt.

Het bluswater stroomt door de FIREMIKS watermotor.
Dit geeft een roterende beweging welke aan de
doseerpomp via een direct-drive koppeling wordt
overgedragen . Het schuimconcentraat wordt dan
gedoseerd in de uitlaat van de watermotor.
De watermotor werkt zo tegelijkertijd als aandrijving en
flowmeter voor de doseerpomp, het systeem is zo flow
proportioneel. De dosering volgt heel precies ook
pulserende variaties in de bluswater flow.

FIREMIKS levert een efficiënt en economisch systeem.

EEN FIREMIKS - MEERDERE NOZZLES
Met FIREMIKS kan de brandweer rekenen op een flexibel
systeem dat zich eenvoudig laat aanpassen aan verschillende scenario’s. Er kunnen verschillende nozzles
tegelijkertijd worden gebruikt aan verschillende lengtes
slang en op verschillende hoogtes.
FIREMIKS zal binnen de specificaties altijd precies het
ingestelde percentage meegeven.
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