
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleen maar voordelen! 
 
✓ Volledig gecertificeerd 
✓ Efficiënt transporteren 
✓ Plug & play! 
✓ Watervoorraad opschaalbaar 
✓ Online te volgen 
✓ Alles in eigen huis  
✓ Zelfstandig laden en lossen  
 
  

 

Specificaties 
 
○ Sprinklerpomp 450m3/ uur bij 9 bar 
○ Jockey pomp tot 12 bar 
○ Watervoorraad 120 – 960m3 
○ Prefab persleiding 
○ Anti- vortex aanzuigplaat 
○ Vorstbeveiligde tank- en motorruimte 
○ NFPA gecertificeerd 
○ Test- en retourleidingen met flowmeter 

 
 
 

MOBIELE 
SPRINKLERSYSTEMEN 
Veiliger. Eenvoudiger. Efficiënter. 

De oplossing bij: 
→ Type C-controle                                       
→ Tijdelijke oplossing nieuw bedrijfspand 
→ Defect aanwezige sprinklerpomp 
→ Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden 
→ Tijdelijk verhoogd brandrisico 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Bedrijfspanden, productielocaties en distributiecentra worden voorzien 
van sprinklerinstallaties om de brandveiligheid te vergroten. Een Bikkel 
Mobiel Sprinklersysteem is de oplossing wanneer zo’n sprinklerinstallatie 
buiten bedrijf dreigt te raken door defecten, controles of reparaties van 
de sprinklerpomp en/ of (nood)watervoorraad.  
 
Met dit Plug & Play sprinklersysteem kan een Bikkel eenvoudig een 
sprinklerinstallatie tijdelijk overnemen. Dit mobiele sprinklersysteem is 
ontworpen conform de NFPA-norm. Zo worden met de inzet van dit 
mobiele sprinklersysteem geen concessies gedaan aan de 
brandveiligheid. Door het systeem te voorzien van een retour- en 
testleiding, kan de sprinklerpomp ook één- of tweewekelijks testdraaien. 
Bij het testdraaien kan de flow, via de flowmeter, worden afgelezen.  

PLUG & PLAY SPRINKLERSYSTEEM 
Een gecertificeerde, tijdelijke voorziening voor de sprinklerinstallatie 
 

Eenvoudig in bedrijf stellen! 
Bij het in bedrijf stellen van de Bikkel hoeft enkel de 
persleiding te worden aangelegd. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van victaulic 8’’ leidingwerk. Na het 
inpluggen van een 16Amp voeding en een volle 
(nood)watervoorraad kan de Bikkel in bedrijf! 

 
 

Volledig gecertificeerd! 
Een Bikkel Sprinklersysteem is ontworpen volgens de 
NFPA normen en gecertificeerd. Het sprinklersysteem 
is voorzien van een retour- en testleiding. Hiermee kan 
de sprinklerpomp getest worden en de flow worden 
gemeten.  

 
 

Uniek ontwerp! 
Een Bikkel Sprinklersysteem is ontworpen met de 
sprinklerpomp en (nood)watervoorraad tot één unit als 
een gesloten systeem. De aanzuigleiding is voorzien 
van een anti-vortexplaat en de Bikkel heeft zelf een 
jockey-pomp. 

 
 

Online te volgen! 
Vanaf afstand is de actuele status te volgen van de 
Bikkel. Hiervoor is de Bikkel voorzien van Firecoach. 

 
 

Bikkel BV is gespecialiseerd in de verhuur van 
mobiele sprinklersystemen. Wij hebben alle 

benodigde materialen en toebehoren in eigen huis 
om een Bikkel in bedrijf te stellen. Van het transport, 

het leidingwerk tot extra opslagcapaciteit. Dit stelt 
ons in staat om snel te kunnen leveren en kunnen we 

afspraken maken die we nakomen.  
 

Kwaliteit, veiligheid en innovatie staan op één.  

 
 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor 

meer informatie en onze mogelijkheden. Bel 

+31 (6) 54 910 910, stuur een bericht naar 

mail@bikkel.info of kom langs aan de 

Bedrijfsweg 8 in Lopik. 

Efficiënt transporteren! 
Doordat de sprinklerpomp en (nood)watervoorraad 
één unit zijn, hoeven deze niet afzonderlijk te worden 
vervoerd. Het benodigde leidingwerk wordt, ook nog, 
met dit transport mee vervoerd. Dat scheelt in kosten, 
CO2-uitstoot en tijd!  

 
 
Eenvoudig capaciteit opschalen! 
De (nood)watercapaciteit is 120m3. Door één of 
meerdere Vlerktanks van 120m3 bij te plaatsen, kan 
dit worden opgeschaald tot 960m3. Voor het 
doorkoppelen wordt gebruik gemaakt van een 12’’ 
leiding. Deze doorstroomopening realiseert dat de 
tanks nivelleren waardoor het vloeistofpeil in alle 
tanks gelijk blijft.  

 
 

Veilig en zelfstandig laden en lossen 
De unit is op iedere hoek voorzien van een 
hydraulische poot. Door de unit omhoog te drukken, 
vrachtauto onderuit te rijden en vervolgens de unit te 
laten zakken met de poten, kan de auto zelfstandig 
laden en lossen. Dit scheelt mobilisatietijd van een 
(tele)kraan en is bovendien veilig!  

 
 


