Onbezorgd en veilig
zelfstandig wonen.

waterleidingsprinkler.nl
voor een veilige leefomgeving

De levensreddende sprinkler voor dichtbij.
We worden allemaal ouder. Dat brengt beperkingen met zich mee, zoals geringere mobiliteit.
We weten dat langer thuis blijven wonen eisen stelt aan de woning. Bij woningaanpassingen is
brandveiligheid een belangrijk aspect.
Het aandeel slachtoffers van 60 jaar en ouder bij woningbranden is
hoog. Rookontwikkeling, late ontdekking en beperkte mobiliteit van
het slachtoffer leidden het vaakst tot fataliteit van de brand.
Altijd paraat
Brandveiligheid is letterlijk een ‘hot issue’. Het aanbrengen van
voorzieningen als brandwerende deuren en wanden is tegenwoordig
wettelijk verplicht. Actieve brandveiligheid wordt geboden door rookmelders. Maar blussen deze voorzieningen ook? Helaas niet. Rookmelders worden nauwelijks onderhouden en de aanwezige branddeur
wordt opengelaten… Er moest dus iets komen wat altijd paraat is. Een
toepassing die altijd functioneert, zonder noodzakelijk onderhoud en
zonder menselijke inbreng.
Bestaande oplossingen
Er bestaan al vele jaren beproefde middelen om bovenstaand leed
te reduceren en zelfs te voorkomen door bijvoorbeeld toepassing
van sprinklers. Sprinklers zijn ontwikkeld voor de industriële markt
en worden voornamelijk toegepast in opslag- en distributiecentra,
kantoorgebouwen, productiehallen en bedrijfspanden. In openbare
gebouwen zoals winkelcentra, gemeentehuizen, sportcomplexen
maar ook in hotels, ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardenhuizen
en serviceflats.
Waarom worden die dan nog niet toegepast in de woningbouw?
De huidige sprinklers zijn alleen werkzaam bij een hoge waterdruk en
wateropbrengst en hiervoor worden altijd drukverhogende pompen
toegepast. Om woningen te voorzien van kostbare pompinstallaties
is niet rendabel en maakt het dus ook niet aantrekkelijk om sprinklers
toe te passen.

Waterleidingsprinkler
Waterleidingsprinkler.nl heeft een oplossing ontwikkeld die
prijstechnisch interessant is, eenvoudig is te installeren en bovenal
een betrouwbare oplossing biedt.
Iedere woning in Nederland is voorzien van een waterleidingnetwerk.
Het water komt de woning binnen bij de watermeter en wordt vervolgens met behulp van leidingen verdeeld over diverse tappunten,
toiletten, de boiler of een ander warmwatertoestel en huishoudelijke
apparaten als wasautomaat en afwasmachine.
De waterleidingsprinklers maken gebruik van hetzelfde leidingwerk
en worden door de gehele woning in deze leidingen, aan het
plafond, geïnstalleerd volgens een aantal spelregels.
Selectieve inzetbaarheid
Bij een beginnende brand zal de glazen bulb kapot springen en het
water over de brandhaard verspreiden. Alleen de sprinklers die door
de brand zijn geactiveerd komen in actie, zodat waterschade zoveel
mogelijk beperkt blijft.
De selectieve inzetbaarheid maakt een waterleidingsprinkler tot een
effectieve vorm van brandbeveiliging. Binnen luttele seconden is de
beginnende brand gecontroleerd en heeft u de gelegenheid
om uw woning veilig te verlaten. De waterleidingsprinklers beheersen
ondertussen de brand.

U kunt zich voorstellen dat er veel meer toepassingsmogelijkheden zijn.
Wilt u van gedachten wisselen over toepassing van deze waterleidingsprinklers in uw situatie?
Neem dan contact op met Waterleidingsprinkler.nl. Mail naar info@waterleidingsprinkler.nl.
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