
"Van beheer op locatie
naar beheer op afstand".

VOORDELEN

1
Duurzaam

Reductie brandstofverbruik 

en CO2-uitstoot

2
Beperking bedrijfsoverlast

Bedrijfsoverlast wordt door 

het testen geminimaliseerd

3
Remote

Minder storingen doordat het

testen remote gebeurd

4

5
Reductie corrosie

Aftappen en hervullen van het

systeem is onnodig

Privacy-bewaking

Middels versleutelde

onafhankelijke 4G verbinding 

en volgens IEC-62443

24/7 realtime inzicht

Realtime inzicht in storingen 

van de installatie
6

IN HET KORT

1
Testen op afstand aan de pompset

Uitvoeren van controles 

Het geheel op afstand starten en stoppen van de hele

sprinklerpomp en het uitvoeren van een volledige capaciteitstest

2 Benodigde controles worden op afstand verricht en maandelijkse testen

worden fysiek uitgevoerd, zodat eventuele afwijkingen worden geborgd

Beheer op afstand
Vanuit de onderhoudsvoorschriften (TB80) voor
sprinklerinstallaties dient elke installatie (twee)wekelijks
getest te worden. Voorheen werd dit fysiek uitgevoerd. Met
beheer op afstand biedt Boele Fire Protection een duurzaam
en gelijkwaardig alternatief voor deze testen. Dit concept is
vanuit duurzaamheidsoogpunt ontstaan, waarbij CO2-
uitstoot wordt gereduceerd en bedrijfsoverlast wordt beperkt. 

I N N O V A T I E

DE WERKING

Beheer op afstand wordt mogelijk gemaakt door het toepassen van

intelligente technische componenten die op afstand worden aangestuurd 

en/of uitgelezen. De sensoren en aansturing wordt gereguleerd met een

lokale industriële computer, PLC, die in verbinding staat met de centrale

controlroom. Deze componenten worden via een eigen beveiligde 4G-

verbinding en volgens IEC-62443 met de centrale controlroom verbonden.

Vanuit deze locatie kunnen servicetechnici de benodigde testen en

controles op afstand uitvoeren, zonder dat dit IT-impact heeft. 
IN DE PRAKTIJK

(Twee-)wekelijkse testen worden 50%

op afstand en 50% op locatie

uitgevoerd. Dit zorgt voor een

halvering van het aantal noodzakelijke

servicebezoeken en daarmee een

reductie in het aantal reiskilometers

en daarmee CO2-uitstoot. 

50%
Fysieke testen

50%
Testen op afstand

100% uitvoeren van een flowtest

3 Door beheer op afstand kan de flowtest 100% worden uitgevoerd,

zonder dat er sprake is van een gesloten pers



AANPASSINGEN

Om beheer op afstand te realiseren zijn enkele aanpassingen aan de

testleiding van de installatie benodigd. Denk hierbij aan het plaatsen van

een PLC (programmeerbare logische besturing), camera en druksensoren,

regelbare afsluiters en de innovatie Bellcheck. 

Aanvullend kan de (zelf)ontwikkelde innovatie, genaamd Zonnecheck

worden aangebracht. Deze innovaties hebben als doel om het volledig op

afstand en op duurzame wijze van de stromingsschakelaars en alarmkleppen

te testen. Hierdoor is testen van brandsignalering mogelijk. Ook is Boele Fire

Protection klaar voor andere, toekomstige innovaties en is uitbreiding van

systeeminformatie mogelijk.

Innovaties voor
brandsignalering

Aanpassingen aan
de testleiding

Intelligente
componenten 

Controles 
op afstand

OVER BOELE FIRE
PROTECTION

Boele Fire Protection is een

toonaangevende specialist op het

gebied van kwalitatieve

sprinklerpompsets, sprinklertanks en

complete prefab (tijdelijke)

watervoorzieningen en de enige speler

in Nederland die een volledige

watervoorziening in eigen beheer kan

bouwen. Het bedrijf richt zich primair

op nieuwbouw, vervanging, onderhoud,

verhuur en renovatie. 

Meer informatie ontvangen over beheer

op afstand? Neem dan contact met ons

op!

Contact
Radonstraat 8

6718 WS Ede

0318-646705

info@bfp.nl

www.bfp.nl 

I N N O V A T I E

Beheer op afstand

VEILIGHEID

Om de veiligheid te waarborgen worden er verschillende maatregelen

genomen. Zo zijn alle componenten fail-safe uitgevoerd en wordt er geen

inbreuk gemaakt op de werking van het bestaande systeem. Daarnaast

draagt een engineer zorg voor voldoende controle tijdens deze testen. 

Naast de veiligheid van de installatie is veiligheid van dataverkeer ook

gewaarborgd. De gegevens van de installatie worden via 4G-signalen en

volgens de ICE-62443 norm versleuteld verstuurd, zodat er sprake is van

een beveiligde verbinding en er geen toegang noodzakelijk is voor het

bestaande internetverkeer op locatie. 

Schematische weergave beheer op afstand

https://www.bfp.nl/over-ons/
tel:0318-646705
mailto:info@bfp.nl

