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EconAqua gebruikt tot 85% minder water dan 
een conventioneel sprinklersysteem. Dat is anders 
alleen haalbaar met hogedruk-
waternevelsystemen, die meestal werken met een 
systeemdruk van 40 tot 120 bar. Met EconAqua is 
een systeemdruk van 16 bar voldoende. Omdat 
het waterverbruik zo laag is, wordt eventuele 
waterschade tot een minimum beperkt.

Bovendien is in het algemeen met EconAqua een 
veel kleinere pompkamer mogelijk dan met een 
conventioneel sprinklersysteem. Dat bespaart niet 
alleen ruimte, maar ook bouwkosten. De 
leidingen hebben veel kleinere diameters en 
nemen dus aanzienlijk minder ruimte in beslag, 
vooral boven zwevende plafonds. In veel 
bestaande gebouwen waar in het verleden door 
ruimtegebrek geen brandbestrijdingssysteem kon 
worden aangebracht, kan dat nu wel – dankzij 
EconAqua.

In vorstgevoelige ruimtes, zoals parkeergarages, 
kunnen de waternevel-sprinklersystemen van 
EconAqua worden gebruikt zonder kostbare 

leidingverwarming. Anders dan andere 
waternevelsystemen kan een EconAqua-systeem 
net als conventionele sprinklersystemen worden 
uitgevoerd met droge leidingen. Om vorstschade 
te voorkomen zijn die dan – zolang het systeem 
stand-by is – gevuld met perslucht of stikstof in 
plaats van water.

EconAqua werkt met lage druk. Daarom kan het 
worden gecombineerd met conventionele 
sprinkler- en hydrantsystemen en kan in veel 
gevallen gebruik worden gemaakt van de 
bestaande watervoorziening. Ook kan het bij 
wijze van noodvoorziening worden aangesloten 
op de watertoevoer van de brandweer, 
bijvoorbeeld als de pompen uitvallen.

De uitstekende eigenschappen van EconAqua zijn 
aangetoond door middel van uitgebreide 
brandproeven onder realistische omstandigheden, 
in proefmodellen van originele gebouwen.
Het EconAqua-systeem is goedgekeurd door het 
Duitse VdS.

INNOVATIEGebouwen doeltreffend beschermen

Conventionele sprinkler Sprinkler van EconAqua

UITSTEKENDE PRESTATIES

Het EconAqua-systeem past innovatieve lagedruk-waterneveltechnologie toe om 
branden in kantoorgebouwen, hotels, ondergrondse parkeergarages en 
gebouwen met een vergelijkbaar brandgevaar uiterst doeltreffend te kunnen 
bestrijden. Personen, goederen en het milieu zijn dus 24 uur per dag goed 
beschermd. Bovendien kan mede door het aanbrengen van een EconAqua-
systeem worden voldaan aan wettelijke eisen, bijvoorbeeld bij het aanvragen 
van een bouwvergunning. Ook brandverzekeraars erkennen de effectieve 
brandbeveiliging van EconAqua en kunnen korting op hun premies geven.



    

INNOVATIEGebouwen doeltreffend beschermen

Bij brand treden alleen de sprinklers in de 
onmiddellijke nabijheid van de brandhaard in 
werking. De brand wordt dus meteen 
bestreden met een geringe hoeveelheid fijn 
verneveld water. De omringende sprinklers 
treden niet in werking.

Bij de ontwikkeling van de waternevelsprinklers 
van EconAqua werd op uitgebreide schaal 
gebruikgemaakt van waterschermen. Het 
resultaat is een lijn met speciale sprinklers met 
de fysische voordelen van een 
waternevelspectrum bij een bedrijfsdruk van 
slechts 5 bar.

De waternevelsprinklers van EconAqua worden 
afgesloten met een snel reagerend glazen 
bolletje (RTI < 50) en reageren daardoor zeer 
snel op de hitte die bij een brand tot 
ontwikkeling komt. De bedrijfstemperatuur kan 
op de omstandigheden ter plaatse worden 
afgestemd. Waternevelsprinklers van EconAqua 
bestrijken tot 16 m2, en dat is aanzienlijk meer 
dan wat conventionele sprinklers meestal 
halen.

De juiste waternevelsprinkler voor  
elke omgeving

   Standaard waternevelsprinklers van 
       EconAqua
  De standaardsprinklers van EconAqua zijn van  
       het type “P” (hangend) en “U” (staand) en 
       worden aan het plafond gemonteerd.  
       Standaard zijn de sprinklers leverbaar in  
       brons, verchroomd en rvs. 

  Horizontale waternevelsprinklers van 
       EconAqua
  EconAqua-waternevelsprinklers van het type  
       “WWH” worden horizontaal in de muur  
       aangebracht, vooral in ruimtes waar geen  
       sprinklerleidingen aan het plafond kunnen  
       worden gemonteerd. Standaard zijn deze 
       sprinklers verchroomd. 

  Onopvallende waternevelsprinklers van 
       EconAqua
  Met de onopvallende “CCP”- of “RP”- 
       waternevelsprinklers van EconAqua kan de  
       brandbeveiliging naadloos en bijna  
       onzichtbaar in het plafond worden  
       weggewerkt. Het type “CCP” (verborgen)   
       wordt standaard geleverd met een  
       verchroomde of witte afdekking van dun  
       gaas. Het type “RP” (verzonken) heeft geen  
       afdekking. 

 Pre-action waternevelsprinklers van  
      EconAqua
 EconAqua pre-action sprinklers van het type  
      “DS21” worden gebruikt op plaatsen waar  
       onaanvaardbare schade zou ontstaan als de 
       sprinklers onnodig in werking zouden treden, 
       bijvoorbeeld in serverruimtes. De pre-action  
       sprinkler is voorzien van twee melders. Er  
       komt echter alleen water vrij als beide  
       melders worden aangesproken. 

 Droge waternevelsprinklers van EconAqua
 Hangende droge EconAqua-sprinklers van het  
      type “DP” worden gebruikt wanneer leidingen 
      moeten worden aangebracht op plaatsen  
      waar het kan vriezen en waar geen staande  
      sprinklers kunnen worden toegepast.

UITSTEKENDE PRESTATIESen zuinig met water
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ONTWERP EN FUNCTIEveiligheid op hun best

Het ontwerp en de werking van het EconAqua-
systeem zijn vergelijkbaar met een conventioneel 
sprinklersysteem. Het systeem kan worden 
onderverdeeld in een of meer secties, de 
bijbehorende sectieafsluitersets en de EconAqua-
pompkamer.

Secties
De leidingen met de waternevelsprinklers van 
EconAqua lopen door de ruimtes die moeten 
worden beveiligd. Hun nominale diameter ligt 
daar meestal tussen DN20 en DN40, en ze zijn 
dus veel dunner dan de leidingen van 
conventionele sprinklers. Als de sprinklers stand-
by staan, zijn de leidingen in de secties gevuld 
met water onder druk (nat systeem voor 
vorstvrije ruimtes) of met perslucht of stikstof 
(droog systeem voor ruimtes waar het kan 
vriezen). Bij brand treden de waternevelsprinklers 
in de onmiddellijke nabijheid van de brandhaard 
in werking. 

Sectieafsluiters
Elke sectie is aangesloten op een afsluiter van 
EconAqua. Bij brand, dus nadat een sprinkler in 
werking is getreden, daalt de druk in de leiding 
van de desbetreffende sectie tot een punt waarop 
de bijbehorende afsluiter wordt geopend en het 
blussen begint.
Tegelijkertijd wordt een signaal naar het 
brandmeldpaneel verzonden om een brandalarm 
te geven en de brandhaard beter te lokaliseren.

Waternevelsystemen
De waterneveltechnologie maakt doelmatiger 
gebruik van de fysische eigenschappen van 
water dan conventionele 
brandbestrijdingssystemen met water. Het 
water wordt onder oplopende bedrijfsdruk als 
een zeer fijne nevel weggespoten door speciale 
spuitmonden en sprinklers. Daardoor ontstaat 
een groter totaal wateroppervlak, dat sneller 
hitte kan opnemen en verdampen. Door de 
koelende en verstikkende werking kan een 
brand uiterst effectief worden bestreden met 
een minimale hoeveelheid water.
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ONTWERP EN FUNCTIEveiligheid op hun best

EconAqua-pompkamer
Naast de eenheden die de druk in de leidingen 
binnen de secties op peil houden, bevinden zich 
in de EconAqua-pompkamer ook het 
brandmeldpaneel, de centrale alarmeenheid, de 
hoofdpomp, een waterbron en diverse andere 
componenten die een veilige werking van het 
brandbestrijdingssysteem waarborgen. 

Omdat het EconAqua-systeem veel minder water 
gebruikt, is de EconAqua-pompkamer tot 80% 
kleiner dan een conventionele 
sprinklerpompkamer. 

De signalen van de sectieafsluiters en van de 
centrale alarmafsluiter komen binnen op het 
brandmeldpaneel. Van daaruit worden interne en 
externe hulpdiensten gealarmeerd. De hoofdpomp 
slaat automatisch aan als de druk in de 
hoofddistributieleiding daalt omdat een van de 
sectieafsluiters wordt geopend. De waterbron kan 
een watertank met automatische toevoer zijn of – 
mits voorzien van de juiste 
veiligheidsvoorzieningen – een rechtstreekse 
aansluiting op het waterleidingnet.



TOEPASSING  OPTIMAALEen klasse apart

De waternevel-sprinklersystemen van EconAqua 
kunnen worden toegepast in diverse 
brandgevaarklassen zoals omschreven in de VdS-
richtsnoeren voor sprinklersystemen (VdS CEA 
4001). Dat zijn onder meer de 
brandgevaarklassen LH, OH1 (behalve 
productiegevaren) en OH2 (alleen onder- en 
bovengrondse parkeergarages).

Veelvoorkomende toepassingen 

 Overheidsgebouwen
 Spoorwegstations
 Banken
 Bibliotheken
 Kantoor- en bestuursgebouwen
 Hotels
 Kerken
 Ziekenhuizen, bejaardentehuizen en andere 
      zorginstellingen
 Parkeergarages met meerdere verdiepingen
 Restaurants
 Scholen, universiteiten en andere  
       onderwijsinstellingen
 Gevangenissen en goedgekeurde scholen
 Ondergrondse parkeergarages
 Tehuizen en appartementencomplexen



TOEPASSING  OPTIMAALEconAqua – de optimale oplossing

Als een waternevel-sprinklersysteem van 
EconAqua kan worden toegepast, is het in veel 
gevallen ook de beste oplossing omdat 
EconAqua de voordelen van een sprinklersysteem 
combineert met die van een hogedruk-
waternevelsysteem. Een belangrijk criterium bij 
de beoordeling van alternatieven voor een 

bepaalde toepassing zijn de totale kosten van de 
installatie. Naast de directe kosten voor de 
aanleg van het systeem vallen daar ook de 
bouwkosten voor de pompkamer onder, de 
kosten voor de water- en stroomvoorziening en 
de onderhoudskosten.

Voorbeeld:
Lagere bouwkosten dankzij EconAqua 

Bij gebruik van EconAqua kan de pompkamer zo’n 12,5 m2 kleiner worden uitgevoerd dan bij een conventioneel 
sprinklersysteem. Uitgaande van gemiddelde bouwkosten van € 1930/m2 bruto gebouwoppervlak betekent dat 
alleen al een besparing van meer dan € 24.000 op de bouwkosten.                    

                        *Bron: Duitse BKI 2012, voor ziekenhuizen in Duitsland

E|con|A|qua brandbestrijdingssysteem [e`kon:akva:...], 
(Technologie) 
Lagedruk-waternevelsysteem op basis van 
sprinklertechnologie met bijzonder laag waterverbruik 
en dus grote voordelen voor eigenaren en exploitanten 
van gebouwen

A  Conventionele  
     sprinklerpomp- 
     kamer 

B  EconAqua- 
     pompkamer

Opslagtank 
21 m3

Opslagtank 
8 m3 Ruimtebesparing 

12.5 m2

Oppervlakte pompkamer  16 m2

Oppervlakte pompkamer 28,5 m2
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Voordelen van EconAqua in vergelijking met 
conventionele sprinklersystemen

 Tot 85% minder waterverbruik – water- 
      schade wordt dus tot een minimum  
      beperkt. 

 Aanzienlijke ruimtebesparing door  
      dunnere leidingen, met name boven  
      zwevende plafonds.

 Aanzienlijk minder ruimte nodig voor 
      watervoorziening omdat pompkamers  
      van EconAqua veel kleiner kunnen zijn  
      dan conventionele sprinklerpompkamers.

 Waternevelsprinklers van EconAqua  
      hebben doorgaans een aanzienlijk grotere  
      reikwijdte dan conventionele sprinklers. 

 Lagere eenmalige en periodieke kosten  
      voor aansluiting op de water- en  
      energievoorziening door lager  
      waterverbruik en energiezuiniger pompen.

 Ideaal voor toepassing in bestaande  
      bouw.

Voordelen van EconAqua in vergelijking met 
hogedruk-waternevelsystemen

 Aanzienlijk lagere installatiekosten door  
      gebruik van lagedrukcomponenten. 

 Met EconAqua-systemen kunnen  
      gegalvaniseerde of kunststof leidingen  
      worden gebruikt of kunnen leidingen in  
      beton worden weggewerkt.
 
 EconAqua kan worden gecombineerd met  
      conventionele sprinkler-  
      en hydrantsystemen. 

 EconAqua kan ook gebruikmaken van  
      een toevoerleiding van de brandweer –  
      als extra back-up, bijvoorbeeld bij  
      stroomuitval.

 Lagere eenmalige en periodieke kosten  
      voor aansluiting op de  
      elektriciteitsvoorziening door  
      energiezuiniger pompen.

 Op plaatsen met kans op bevriezing  
      kunnen EconAqua-systemen ook worden  
      gebruikt met droge leidingen zonder  
      leidingverwarming.

in het kort


