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DE WERKING VAN DE BPS
De BPS bestaat uit een accupakket

en een omvormer die er primair

voor zorgen dat de elektrische

sprinkler- of watermistpomp tot

wel 600Kva (of een veelvoud

hiervan) wordt gevoed, waarbij

voldoende accucapaciteit wordt

gebufferd voor periodieke testen

of tijdens calamiteiten, zoals een

brand. De omvormer zorgt ervoor

dat de gelijkspanning in de accu's

wordt omgezet naar bruikbare,

wisselspanning. 

Wanneer men over een zwaardere

pompset beschikt, is een

opsplitsing over meerdere

(kleinere) pompsets noodzakelijk

of dienen er verschillende BPS'en

parallel aan elkaar geschakeld te

worden. Ook wanneer de pompset

in een onvoorziene situatie uitvalt,

zijn de accu's berekend op

voldoende accucapaciteit. 

Hierdoor kan het systeem

gedurende 8 uur operationeel

blijven functioneren in redundante

pakketten. Daarna is het mogelijk

om de sprinklerpomp minimaal 60,

90 of 120 minuten op vol

vermogen te voeden, waarbij

rekening is gehouden met de te

verwachten veroudering van de

accu's. 

De Battery Power Supply is een

volledig certificeerbaar product. In

samenwerking met de inspectie-

instelling wordt er per project

nadrukkelijk ingegaan op de

specifieke situatie. Het certificaat

zal dan ook per project specifiek

bekeken en afgestemd worden op

wet en regelgeving conform (NFPA

20 A.9.1.7). Met de BPS wordt het

portfolio aan duurzame

brandveiligheids-producten verder

uitgebreid. 

Battery Power Supply
Met de klimaatdoelstellingen in het vooruitzicht, de
intensivering op het elektriciteitsnetwerk en de vraag naar
diesel aangedreven sprinkler- en watermistpompsets in
verschillende branches is het noodzakelijk om over te stappen
naar emissieloze concepten. De Battery Power Supply (BPS) is
een duurzamere brandveiligheidsoplossing die voldoet aan de
energievraag en bijdraagt aan de reductie van C02-uitstoot. 
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ONDERHOUD EN
INSPECTIE

De BPS wordt tweewekelijks, in

samenwerking met de sprinklerpomp,

uitvoerig getest. Tijdens deze testen

wordt de performance van de accu’s

door Boele Fire Protection

geregistreerd, zodat een trendmeting

mogelijk is. 

Naast het periodieke testen, moet de

BPS ook jaarlijks worden onderhouden.

Dit doen we in dezelfde cyclus als van

de sprinklerpompen. Naast onderhoud

en inspecties houden we ook rekening

met de levensduur van de accu’s en

vervangen we deze eens in de 8-10 jaar.

"De BPS bestaat uit een
accupakket en een
omvormer die er samen
voor zorgen dat de
elektrische sprinkler- of
watermistpomp wordt
gevoed".

VOORDELEN

Door de BPS wordt de stroomopname

beperkt tot de benodigde capaciteit

voor het opladen van de accu’s en het

functioneren van de elektronica: de

aanloopstroom (circa 7 x Inominaal)

wordt geleverd door het accupakket.

De volledige benodigde energie voor

een test en een calamiteit wordt

opgeslagen in een kast, wat de

stroomaansluiting substantieel lichter

maakt en dikke voedingskabels en

trafo’s voor sprinkler- en watermist

pompsets overbodig maakt.

Investeringen in een zware

infrastructuur voor de electropompset

of noodstroomaggregaat zijn hierdoor

niet noodzakelijk.
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BEWAKING BPS

De BPS in bedrijf, 

De BPS als verzamelstoring

(vergelijkbaar met de storingen van

de sprinklerpomp), 

De melding laadstroom (indien de

stroom wegvalt), 

De storingsmelding (bij een te laag

energieniveau) 

De melding bewaking omvormer. 

Tijdens het ontladen van de accu’s

wordt er een melding afgegeven, die als

storingsmelding dient voor een te laag

energieniveau. Wanneer de conditie van

deze accu’s verslechterd en ze niet

meer opladen, gaat de spanning naar

beneden. Door middel van potentiaal

vrij contact en door de trendmatige

resultaten van de tweewekelijkse testen

wordt hier door Boele Fire Protection

op bewaakt. 

De volgende potentiaalvrije contacten

zijn beschikbaar: 

BRANDVEILIGHEID EN DE BPS

Op het gebied van brandveiligheid

worden er verschillende

maatregelen genomen die ten

goede komen aan de werking van

de BPS. Zo wordt in de

opstellingsruimte van de BPS één

of meerdere Doppler-

sprinklerkop(pen) geplaatst voor

de brandveiligheid. 

Ook het sprinklernet wordt

voorzien van een aparte ruimte

voor de afsluiters (flow-switch) van

het sprinklersysteem. Tenslotte

mag er in de opstellingsruimte

geen vuurlast in de vorm van

opslag worden toegestaan.  Verder

mogen de accu's niet door externe

oorzaken onnodig warm,

aangezien het de levensduur van

de BPS aantast. 

REDUNDANTIE

Een elektrisch aangedreven

pomp op het lichtnet en een

diesel aangedreven pomp als

back-up.

De beste garantie voor een 100%

beschikbaarheid van de druk van

een sprinklerpomp is door de

pompset redundant uit te voeren.

Dit betekent dat er 2 of meer

pompsets aanwezig zijn, waarbij de

sprinklerpomp van meerdere

energiebronnen afhankelijk is. De

volgende opties worden hiervoor

toegepast: 

1.

2.  Twee diesel aangedreven 

     pompsets.

3.  Twee elektrisch aangedreven 

     pompsets, waarvan 1 wordt 

     gevoed door het lichtnet en een 

     door een noodstroom    

     aggregaat.

4.  Twee elektrische pompen, 

     beide gevoed door het lichtnet 

     met een overschakelings- 

     mogelijkheid naar een 

     noodstroom aggregaat voor de 

     back-up pomp. 
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Battery Power Supply



OVER BOELE FIRE
PROTECTION

Boele Fire Protection levert, onderhoud

en vervangt sprinklerpompen,

sprinklertanks en complete prefab

(tijdelijke) watervoorzieningen voor

brandveiligheidsinstallaties. 

Met de inzet van onze producten en

diensten op het gebied van

brandveiligheid kunnen we een

(tijdelijke) watervoorziening in eigen

beheer bouwen. 

 

Contact
Radonstraat 8

6718 WS Ede

0318-646705

info@bfp.nl

www.bfp.nl 

BEKABELING BPS

Door wet- en regelgeving dient de

bekabeling tussen de BPS en de

sprinklerpomp (NEN1010 + TB77B)

voorzien te zijn van een zware,

korte kabel. Dit omdat de BPS in de

nabije omgeving van de

sprinklerpompset wordt opgesteld

en zo in het geval van een

calamiteit de gewenste

hoeveelheid stroomopname kan

leveren. 

De bekabeling tussen HKL en BPS

moet  conform NEN1010  worden

gedimensioneerd op de

laadspanning voor de accu's en de

voedingsspanning van de

omvormer. Qua orde van grootte is

dit ongeveer 1 x Inominaal van de

betreffende elektromotor. Door de

BPS wordt zowel aanloopstroom

als nominale stroom voor de

pompset geleverd. 

Pompset zonder BPS

Pompset met BPS

VOORBEELD: AANSLUITVERMOGEN 45KW

De ‘No load current’ is

ongeveer 20 tot 25 A (als de

batterijen opgeladen zijn en

bijgehouden moeten worden).

De ‘No load current’ plus het

opladen van de batterijen

bedraagt ongeveer 50 tot 55 A

De stroomopname varieert tussen

20 A en 55 A. Dit is afhankelijk of

de accu’s opgeladen zijn of niet.

Voor de tweede sprinklerpomp

hoeft geen rekening te worden

gehouden met trafocapaciteit,

omdat de energie is gebufferd en

wordt geleverd vanuit de accu’s.

Referentieproject: Churchill Tower - Rijswijk.
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http://www.yoursite.io/preview/?wid=38157&pvid=604112&pvkey=1533968be38666d6d6c5362f370883d7
http://www.yoursite.io/preview/?wid=38157&pvid=606730&pvkey=019448f19fc640d12a538a63defef449
tel:0318-646705
mailto:info@bfp.nl

