
Brandveiligheid
staat voorop!



WB	Firepacks	is	onderdeel	van	Lumipol	Group.	Lumipol	Group	is	de	
moederorganisatie	van	een	aantal	toonaangevende	internationaal	
opererende	technologische	bedrijven.	De	gemeenschappelijke	deler:	
Powering	the	world.	

De bedrijven zijn actief op het gebied van power systems, oftewel aandrijflijnen. 
Dit doet Lumipol in verschillende nichemarkten: dieselmotoren, pompen,  
generatoren en bijbehorende besturingselektronica. Van applicatieadvies tot en 
met het samen bouwen van een complete powertrain: als technologiepartner 
blijft Lumipol haar klanten positief verrassen met totaaloplossingen.

Binnen de Lumipol Group zijn er drie organisaties die zich bezighouden  
met brandpreventie: WB Firepacks, HSA Firepacks en Fire Lion Global.  
WB Firepacks (Nederland) en HSA Firepacks (Duitsland) zijn totaal leveranciers 
op het gebied van brandpreventie-oplossingen. Deze bedrijven verzorgen, 
naast het leveren van nieuwe oplossingen, service- en renovatiewerkzaam- 
heden. Fire Lion is expert op het gebied van de schuimmodules.  
Zij produceren en distribueren schuimpompen vanuit Vancouver (VS). 

12 werkmaatschappijen 1200 medewerkers 6 landen 8 robots
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Our Power, 
Your Safety
WB	Firepacks	ontwikkelt,	produceert,	test,	installeert,	repareert	en	onder- 
houdt	Firepacks:	diesel-	en	elektromotor	aangedreven	pompsets	voor	brand-
blusinstallaties.	We	zijn	dus	dagelijks	bezig	met	de	kern	van	brandbeveiliging.	
Alles	in	en	rond	de	pompkamer	-	het	hart	van	de	installatie	-	krijgt	daarbij	onze	
uitdrukkelijke	aandacht.	Wij	leveren	onze	Firepacks	en	andere	brandpreven-
tie-oplossingen	aan	sprinklerinstallateurs	en	aan	eindgebruikers	in	heel	 
Europa.	In	de	Benelux	zijn	we	de	onbetwiste	marktleider.

Vanuit het hoofdkantoor in Zwijndrecht werken onze Designers en Engineers aan  
de brandveiligheid van morgen. Naast het ontwikkelen en produceren van nieuwe 
Firepacks, is het onderhouden van bestaande brandpompen een belangrijk bedrijfs- 
onderdeel. Wij voeren onderhoud uit voor onze eigen producten, maar wij kunnen  
ook het onderhoud van andere brandbluspompen verzorgen. Onze eigen Service  
Engineers zijn dagelijks op pad om bestaande brandpompen te onderhouden en  
optimaliseren. Al onze werkzaamheden voeren we in eigen beheer uit: van het  
ontwerp tot testen en van inbedrijfstelling op locatie tot service en onderhoud.

Gezien onze historie leveren wij al geruime tijd Firepacks en andere oplossingen. 
Hoelang kan een dergelijke installatie maximaal presteren? Er mag geen twijfel 
bestaan over de prestaties van een brandpomp. Daar speelt onze renovatie- 

afdeling op in. Het kan namelijk zo zijn dat een brandpomp zijn werkpunt  
niet meer haalt door veroudering. In dit geval komt onze renovatie afdeling in 
beeld. Onze experts zullen tijdens de opname kijken wat er voor nodig is om  
deze installatie weer maximaal in te kunnen zetten. 

Hoe kunt u het maximale uit uw brandblusinstallatie halen? WB Firepacks beschikt 
over experts die u graag meer vertellen over de technische aspecten van onze oplos-
singen. Deze kennis delen wij ook graag met u via onze WB Firepacks Academy. 



Veiligheid	mag	nooit	in	het	gedrang	komen.	Iedere	omgeving	vraagt	
om	een	eigen	blusmethode,	bijvoorbeeld	met	water,	schuim	of	mist.	
Daarom	ontwerpen	en	maken	wij	maatwerkoplossingen	voor	 
ieder	project.	

Doordat we voor maatwerkoplossingen zorgen, ontdekken we steeds meer 
en kunnen we installaties doorontwikkelen en een kwaliteitsimpuls geven. 
Dit kan zijn in de vorm van een bijmengsysteem, maar ook door middel van 
remote monitoring (Firecoach).  

Op	de	volgende	pagina's	zullen	wij	verder	ingaan	op	de	 
drie	blusmethodes:	

  Sprinkler

  Watermist 

  Schuim
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Door onze drang om ons als bedrijf continu te blijven uitdagen 
komen wij met oplossingen die de brandveiligheid naar  

een hoger niveau te tillen.
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Pompsets 
voor sprinkler
Een	sprinklerinstallatie	staat	24	uur	per	dag,	365	dagen	 
per	jaar	in	de	standby	modus.	Een	sprinklerinstallatie	is	bedoeld	 
om	een	beginnende	brand	onder	controle	te	houden	of	te	blussen.	 
Een	sprinklerinstallatie	start	zelf	op	wanneer	er	brand	is.		Ditzelfde	
geldt	voor	de	pompset	van	de	installatie:	de	Firepack.	U	moet	er	van	 
op	aan	kunnen	dat	het	sprinklersysteem,	in	geval	van	brand,	direct	 
in	werking	treedt.

Sprinklers zijn een effectieve, betrouwbare methode om gebouwen en men-
sen tegen de risico’s van brand te beschermen. WB Firepacks helpt  
u de meest economische en technisch verantwoorde oplossing voor  
uw situatie te bepalen. 
Dit doen we aan de hand van een aantal parameters: 

  In welke omgeving staat de installatie? 

  Welke specificaties zijn van toepassing? 

  Welke druk is gewenst? 

  Welke flow is gewenst? 

   Hoe is de watervoorziening (onder toeloop- of zuigcondities)?  
Is er een voorkeur voor aandrijving?

Wij bieden een complete lijn diesel- en elektromotor gedreven  
brandbluspompunits, oftewel Firepacks. Deze zijn ontworpen, gebouwd  
en getest volgens nationale en internationale richtlijnen. 
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Pompsets 
voor watermist 
Zijn	de	goederen	gevoelig	voor	vocht,	dan	valt	de	keuze	vaak	op	 
een	watermistinstallatie.	Denk	hierbij	aan	datacentra	of	musea.	 
Maar	ook	in	een	omgeving	waar	mensen	niet	zelfredzaam	zijn,	 
komt	een	watermistinstallatie	goed	tot	zijn	recht,	zoals	zorgcentra	 
en	ziekenhuizen.

Een watermistinstallatie detecteert een brand in een vroeg stadium.  
Er zijn twee soorten watermistinstallaties: hoge druk watermist (HI PR) en 
lage druk watermist (LO PR). Hoe hoger de druk, hoe fijner de nevel, hoe 
meer warmte er wordt geabsorbeerd en hoe lager het waterverbruik is.  
WB Firepacks biedt oplossingen voor beide systemen. 
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Wist u dat voor een watermistinstallatie een aanzienlijk kleinere  
watervoorraad nodig is dan  voor een traditionele sprinklerinstallatie?  

Dit maakt de watermistinstallatie een duurzame investering!
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Brand	ontstaat	door	een	combinatie	van	brandstof,	zuurstof	en	een	
ontstekingsbron.	Om	de	brand	te	blussen	is	het	noodzakelijk	om	één	
van	de	drie	pijlers	weg	te	halen.	Wanneer	de	brand	is	ontstaan	door	
chemische	stoffen,	wordt	er	vaak	gebruik	gemaakt	van	het	blussen	met	
schuim.	Het	schuim	fungeert	als	deken	om	de	zuurstof	te	verdrijven	
en	op	deze	manier	de	brand	te	blussen.	Schuimsets	worden	vaak	toe-
gepast	bij	opslagplaatsen	of	bedrijven	waar	gewerkt	wordt	met	(grote	
hoeveelheden)	gevaarlijke	stoffen.	

Schuimsets 
en bijmengsystemen
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Schuimsets 
en bijmengsystemen
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Om schuim te maken, moet er water en schuimconcentraat gepompt 
worden. Voor dit proces hebben wij naast de Firepack ook een Foampack 
(schuimpomp) ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat er exact de juiste  
hoeveelheid schuimconcentraat wordt geïnjecteerd, hebben we een  
bijmengsysteem ontwikkeld (EFP).  Wanneer het water met het schuim- 
concentraat is gemengd, wordt dit naar de hal gepompt en vullen de 
schuimgeneratoren de hal met schuim.

 
 Wist u dat u door het gebruik van onze  

EFP (bijmengsysteem) tijdens het testen geen verlies van schuim,  
veel minder milieuschade en daardoor de bedrijfskosten  

aanzienlijk lager zijn?



Innovaties
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VR experience
Wij nemen u graag mee in onze
VR experience. Deze hebben wij
ontwikkeld om de werking van onze
oplossingen te laten zien. U kunt  
zelf door onze virtuele pompkamer  
lopen en alle oplossingen bekijken.  
Daarnaast kunt u zelf verschillende  
functionaliteiten activeren!

Firecoach (remote monitoring)
Met de Firecoach heeft u 24/7 inzicht in de  
conditie van uw Firepack. Door middel van een  
applicatie kunt u, op iedere gewenst (mobiel) appa-
raat, op afstand de Firepack(s) monitoren. Hierdoor 
signaleert u storingen voortijdig en  
kunt u stilstand voorkomen.

Toeren drukregeling
De Toeren drukregelsysteem voorkomt een overschrijding van de  
maximaal toegestane druk op het leidingwerk. De druk wordt begrenst  
door aanpassingen van het toerental. Tijdens de startcyclus wordt het  
toerental geleidelijk opgebouwd en afgebouwd, wat de levensduur  
van de motor 



13

WB-CAN Controller
Een groot voordeel van de WB-CAN controller is dat 
deze in staat is om, op basis van pompdruk  
of andere parameters, het motortoerental te beïn-
vloeden. In de testmodus wordt de motor beveiligt 
en mocht er iets mis gaan, dan zorgt de WB-CAN 
controller ervoor dat de dieselmotor stopt om zo 
onnodige schade te voorkomen. 

Prefab pompkamers
Bij WB Firepacks bouwen we complete pompka-
mers om uw brandbeveiliging te garanderen. Wij 
nemen u het werk uit handen en leveren de pomp-
kamer op dat moment dat uw project daar gereed 
voor is. Van advisering en ontwerp tot in- 
bedrijfstelling, alles wordt door ons gerealiseerd. 



Service  
WB	Firepacks	stopt	niet	na	de	inbedrijfstelling	van	uw	brandblus- 
installatie.	Hierbij	kunt	u	24/7	rekenen	op	de	service	van	onze	eigen	
Service	Engineers.		

Onderhoud & reparatie
Voor onderhoud aan Firepacks en andere producten van WB Firepacks kunt 
u vertrouwen op de juiste kwaliteit en service. Maar ook voor onderhoud 
aan pompsets van andere fabrikanten kunt u bij ons terecht. Wij voeren alle 
werkzaamheden uit op het gebied van beheer en (preventief) onderhoud, 
zodat de brandveiligheid nooit in het gedrang komt! 

Keuring & inspectie
De milieueisen waar een bedrijf aan moet voldoen zijn vastgesteld in het Ac-
tiviteitenbesluit. Dit Activiteitenbesluit stelt per 2016 dat alle pompsets door 
een SCIOS-gecertificeerde organisatie gekeurd en periodiek  
geïnspecteerd moeten worden. WB Firepacks kan deze keuringen voor  
u verzorgen en u zo helpen te voldoen aan de regelgeving.
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Waar en wanneer u wilt!
Bij WB Firepacks zijn we flexibel en werken we conform alle geldende  
voorschriften, waaronder NFPA, FM, NEN en TB80. Ook voor service op  
uw buitenlandse locaties bent u bij ons aan het juiste adres.  
We zijn er voor u. 

   Centrale coördinatie van alle serviceactiviteiten en  
24/7 bereikbaar via onze servicetelefoon

   De betrouwbare en snelle levering van originele reserveonderdelen  
Spareparts

  Specialisten voor onderhoud en reparatie

  Specialisten voor (online) opstartondersteuning en inbedrijfstelling

   Vrijblijvend advies van onze Engineers ten behoeve van uw  
levensduur van uw installatie 
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Meer dan 10.000 bedrijven in Europa en daarbuiten  
vertrouwen op WB Firepacks, 24 uur per dag, het hele jaar door.  

Betrokken, betrouwbaar, kundig en proactief.



Renovatie
Geen	enkele	installatie	gaat	eeuwig	mee,	ook	al	wordt	uw	pompset	 
met	regelmaat	gecontroleerd	en	onderhouden.	Er	komt	een	moment	
waarop	u	voor	de	vraag	komt	te	staan:	moet	de	pompset	worden	 
vervangen,	of	opgeknapt	door	het	vervangen	van	een	aantal	onder- 
delen?	Wij	hebben	een	gespecialiseerd	team	dat	zich	bezighoudt	 
met	reparaties	en	renovaties	van	Firepacks	of	pompsets	van	 
andere	fabrikanten.	

Technische kennis aan boord
Gedurende het proces heeft u één aanspreekpunt voor al uw (technische) 
vragen. Adviezen kunnen uiteenlopen van: 

   Het reviseren van de pomp en/of (diesel) motor

   Het vernieuwen van de schakelkast

   Het vervangen van complete pompsets (maatvoering in lijn  
met huidige situatie)

   Het vernieuwen van de volledige inrichting van de pompkamer,  
inclusief alle leidingwerk, roosters, testleiding etc.

Voor Na
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WB Firepacks 
Academy
De	techniek	staat	nooit	stil.	WB	Firepacks	Academy	biedt	trainingen	
voor	monteurs,	engineers,	designers,	adviseurs,	verzekeraars	en	opera-
tors	van	Firepacks	(zowel	installateurs	als	eindklanten)	die	werkzaam	
zijn	in	de	wereld	van	brandbestrijding	en	sprinklerbeveiliging.	

Onze programma's, variërend van introducties tot diepgaande specialistische 
trainingen, voldoen aan de eisen van professionals op het gebied van brand-

beveiliging in diverse omgevingen en sectoren. Uiteraard op maat gemaakt, 
waardoor ze aan ieder kennisniveau kunnen worden aangepast. Het is 
mogelijk om de training te volgen op onze trainingslocatie in Zwijndrecht,  
maar in-company trainingen zijn ook mogelijk.

Verlaag de downtime van uw installatie
Een belangrijke meerwaarde van de trainingen is dat de getrainde medewer-
kers in staat zijn om de downtime te verminderen en eerste-lijn-services zelf uit 
te voeren. Door de opgedane kennis weten uw medewerkers sneller de juiste 
informatie te geven over de storing of deze zelf op te lossen. De trainingen be-
staan uit praktische sessies met veel interactie tussen de cursisten en trainer.
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In welke sectoren 
zijn we actief?  
Van	ziekenhuizen	tot	datacentra	en	van	hotels	tot	distributiecentra:	
voor	ieder	project	leveren	we	maatwerk	en	dragen	we	optimaal	bij	 
aan	de	brandveiligheid.	We	hebben	ruim	100	jaar	ervaring	op	het	 
gebied	van	engineering	van	Firepacks.	Deze	kennis	en	ervaring	passen	
we	dagelijks	toe	bij	de	uitvoering	van	projecten	voor	onze	klanten.	

Hieronder vind u alle sectoren waar wij actief zijn: 

  Distributiecentra

   Hoogbouw

   Hotels	en	horeca	

   Kantoren	en	scholen

    Olie	en	gas	industrie

    Productieomgevingen

   Tunnels

    Winkelcentra	

   Ziekenhuizen

   Diversen
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Client Case: 

Zalmhaven (hoogbouw)
De	pompsets	voor	de	brandblusinstallatie	van	De	Zalmhaven	werden	 
geleverd	door	WB	Firepacks.	Het	gaat	om	een	diesel-	en	een	elektromotor	 
aangedreven	pompset,	oftewel	Firepack.	

In gebouwen vanaf zeventig meter hoog is het plaatsen van sprinklerinstallaties  
verplicht. Dit geldt dus ook voor alle drie de Zalmhaventorens. De Firepacks,  
die in de kelder geplaatst werden, voorzien de sprinklerinstallatie van water.
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Client Case: 

Aalberts integrated piping systems 
(productieomgeving)
Een	mooie	order	voor	WB	Firepacks:	het	leveren	van	een	prefab	pompkamer,	inclu-
sief	watertank	en	tussenliggend	leidingwerk	voor	de	Hilversumse	productie- 
locatie	van	Aalberts	integrated	piping	systems	(voorheen	VSH).	WB	Firepacks	voer-
de	het	project	uit	in	opdracht	van	Croonwolter&dros.	

We hebben in opdracht van de klant zorgvuldig de partijen geselecteerd.  
WB Firepacks heeft ruimschoots ervaring en zich bewezen met soortgelijke  

projecten. We kijken terug op een fijne samenwerking. 
Willem Steenbeek, projectcoördinator bij Croonwolter&dros: 



WB Firepacks 
Hoedemakersstraat 14
3334 KK Zwijndrecht
Nederland
+31 (0)78 623 15 00    
firepacks@firepacks.com
firepacks.com	 	 	 	


