
WXS ONE SEVEN®
DLS WANDHYDRANTENSYSTEEM

WWW.BMT-F IREANDRESCUE.COM



W
X
S
-O
S
-D
LS
-0
6
-2
0

WXS ONE SEVEN®
DLS WANDHYDRANTENSYSTEEM

WWW.BMT-F IREANDRESCUE.COM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BLUSPRODUCT DRUKLUCHTSCHUIM (CAFS) VOLGENS ONE SEVEN TECHNOLOGIE

WORPLENGTE 12 - 13 METER

INZETKLAAR MAKEN BINNEN 10 SECONDEN

VOLUMESTROOM CA. 650 LTR/MIN ONE SEVEN DRUKLUCHTSCHUIM

SVM VOORRAAD  20 LITER SVM TANK

WATERAANSLUITING 1 ½ “G 

TOEVOER VAN WATER 8 BAR 

SVM SOORTEN KEUZE TOT HYCARBONSGROEP A-POLAIR – FLUOR VRIJ

SVM SOORTEN ALCOHOLBESTENDING (POLAIR) - FLUOR VRIJ

AFMETINGEN 2.155 X 1.200 X 800 MM HXBXD

HASPEL  FIRST ATTACK HASPEL MET 30 OF 50 LICHTGEWICHTSLANG

DRUKHOUDER   STIKSOFCILINDER OF GEDROOGDE INDUSTRIELE PERSLUCHT

 
 
 
BIJZONDERHEDEN

• Eenvoudige bediening

• Zeer snel inzetgereed

• Uitstekende bluscapaciteit met worplengte tot ca. 15 meter.

• Compact systeem (800 x 1200 x 2155 mm)

• Eenvoudig te installeren.

• Kan zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd (verwarming is optioneel beschikbaar).

• Met 1 handeling direct blusschuim

• Tot 20 min continue inzet-duur

• Zeer gerichte blussing, beperkt nevenschade, beperkt de productie uitval-tijd

Scan de QR Code voor  

de meest recente versie

Speciaal voor die plaatsen als magazijnen, kostbare (productie)machines, recyclebedrijven, maar ook tankparken en 
andere industriële inrichtingen, waar geen brandblusinstallaties voorhanden zijn, maar waar wel brandgevaar bestaat 
of juist in aanvulling op aanwezige brandblusinstallaties, heeft One Seven een drukluchtschuim wandhydrantenkast 
onder de naam WXS ontwikkeld. Deze voorziening  maakt zeer gerichte blussing mogelijk met zo gering mogelijke  
nevenschade!  

Met deze WXS kast is het mogelijk om zeer snel en krachtig te reageren op een incident. Reduceert daarmee de  
productie-uitvaltijd. In korte tijd kan een beginnende brand of een spill worden aangepakt, waarbij de WXS bluskast een 
oppervlakte tot wel 750 m2 kan afdekken met een stabiel schuimtapijt. 

De WXS kast is zeer snel inzet-gereed. Er is enkel en alleen een externe watertoevoer met passende druk benodigd om 
tot zo’n 20 minuten One Seven drukluchtschuim te kunnen produceren. Alle overige componenten welke noodzakelijk 
zijn tot produceren van hoogwaardig drukluchtschuim, waaronder een drukluchthouder, een foam generator en een 
aanvalshaspel met 30 of 50 meter lichtgewicht slang en een bijpassende straalpijp, maken standaard onderdeel uit van 
de WXS-kast.


