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Waarom het

Flying Brands Detection System?

‘Als bewoner van een woning met een rieten dak wilt u iedere avond met
een veilig en gerust gevoel naar bed gaan. U wilt geen slapeloze nachten
meemaken met de vraag of uw rieten dak de nacht wel doorkomt.
De investering in een rieten dak is een kostbare aangelegenheid. U wilt
hier toch zeker minimaal 25 jaar van genieten?
De blusinstallatie kan zowel bij
nieuwbouw als bij bestaande bouw
worden aangelegd.

Het FBDS wordt veelal bij de plaatsing van een nieuwe rieten kap
aangelegd.

De wetten en regelgeving vanuit de overheid zijn in de loop der jaren
steeds bijgeschaafd en strikter geworden. Voor u als bewoner of koper
van een huis met rieten kap betekent dit dat ook u aan brandveiligheid
moet denken. Het Flying Brands Detection System (FBDS) van Rupako
kan bij nieuwbouw direct meegeplaatst worden of gemakkelijk met de
onderhoudsbeurt van uw bestaande rieten dak aangelegd worden.’

Richart Hazeleger
Wat is een FBDS?
Het FBDS van Rupako bestaat uit een aantal kleine maar zeer gevoelige
sensoren, welke een beginnende brand op uw dak detecteren. De sensoren
zijn zo ontwikkeld dat deze geen afbreuk doen aan de uitstraling van uw
woning. Bij detectie van een beginnende brand wordt dit signaal direct
doorgestuurd naar het besturingssysteem. Van hieruit treden de sproeikoppen
meteen in werking. Binnen enkele ogenblikken wordt de beginnende brand
geblust. Dit wordt direct gecommuniceerd met uw alarm- of domoticasysteem
en er word een bericht verstuurd naar Rupako en u als klant.
Tevens kunt u het systeem op afstand bedienen met uw telefoon of tablet,
handig met bijvoorbeeld de jaarwisseling om zo het dak preventief te
besproeien.

TNO
certiﬁcaat

Het meest brandveilige systeem
Naar aanleiding van het Bouwbesluit 2003 heeft de
rietdekkersbranche te maken gekregen met een aantal
producten dat de brandbaarheid van een rieten dak
zou tegengaan of vertragen, de zogenaamde coatings.
Coatings worden op het riet aangebracht en werken
brandvertragend.
Veel van deze coatings zijn echter een doorn in het
oog van de ambachtelijke rietdekker en van eigenaren
van woningen met een rieten kap. Ondanks dat rieten
daken minimaal 25 jaar voor een warm en veilig
onderkomen zouden moeten zorgen, ervaart menig
rietdekker nu circa 15 jaar na de introductie van
deze coatings de effecten: de onderhoudskosten en
garantieclaims exploderen, doordat de coating het riet
aantast en voor rotting kan zorgen.
Na enkele jaren van onderzoek en ontwikkeling is in
2005 daarom het FBDS van Rupako geïntroduceerd. In
tegenstelling tot andere brandbeveiligingssystemen
is het FBDS TNO-gecertificeerd en tast het uw kostbare
rieten kap niet aan. Om deze redenen gebruiken veel
rietdekkers inmiddels al de installatie van Rupako.

De sproeikoppen zijn bevestigd onder de
nokvorsten, hierdoor zijn ze nauwelijks zichtbaar.

Sinds de komst van het FBDS heeft menig eigenaar van
een woning met een rieten dak de brandbeveiliging van
de woning verhoogd met dit unieke systeem.*
* FBDS is de enige brandblussende installatie in de Europese Unie
met goedkeuring van TNO.

Na branddetectie zorgt de sproeikop voor een film
van stromend water op het dak.

Een technisch

en optisch doordacht systeem

Uitgekiende techniek
Wie een scherp oog heeft, kan het FBDS al op menig rieten dak
geïmplementeerd zien. Door de technische ontwikkelingen van het systeem
is het echter niet altijd goed zichtbaar of een woning met FBDS beveiligd is.
Rupako heeft namelijk in de afgelopen jaren het systeem doorontwikkeld,
waarbij de nadruk gelegen heeft op de technische aspecten.
De signalen van de vlamdetectoren
worden door de besturingskast
volledig automatisch uitgelezen en
omgezet tot actie.

Het aanleggen van de watervoorziening gebeurt vakkundig en netjes.

• De sensoren welke Rupako al gebruikt sinds de introductie, zijn intussen
technische hoogstandjes geworden. Zo zijn de huidige sensoren kleiner,
waardoor het dak er strakker uitziet. Daarnaast zijn ze uitgerust met
storingsindicatoren, zodat u altijd weet of de sensoren het goed doen.
• De sproeikoppen zijn in optische zin beter doorontwikkeld. Deze worden
netjes weggewerkt direct onder de nokvorsten, zodat deze minder
zichtbaar zijn.
• Het systeem test zich eigen volautomatisch, deze gegevens worden
verzameld bij Rupako op de server zodat een afwijkende waarde direct
wordt opgemerkt. Bij een foutmelding krijgt u en Rupako direct een
bericht.
• Bovendien is het systeem te gebruiken om reinigingsmiddel over uw
rieten dak te vernevelen en is makkelijk om met uw tuinberegening te
combineren.
Vraag ons gerust naar de mogelijkheden van het FBDS en de extra diensten
van Rupako.

Alles wordt tot in detail voor u
geprogammeerd.

Brandverzekering

korting op uw premie

Vuurwerk een
bedreiging voor uw rieten dak

Eenvoudig te implementeren
Het FBDS wordt volledig door Rupako verzorgd. Naast
het plaatsen van de sensoren en de sproeiers wordt
ook het besturingssysteem door Rupako aangelegd.
Complete brandbeveiliging voor uw rieten dak!
Desgewenst kan ook uw eigen installateur het systeem
in overleg met ons aanbrengen.
Als u uw rieten dak geheel wilt laten vernieuwen, dan is
het verstandig om de installatie van het FBDS meteen
mee te nemen. Maar ook als uw rietkap nog in prima
staat is, kunt u FBDS laten installeren.
Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om alleen
het detectiesysteem te laten installeren voor een
vroegtijdig alarm bij een beginnende brand.
De sensoren worden geplaatst op de nok, er
bevinden zich dus geen vezels over het dak waar
de rietdekker hinder van ondervindt tijdens
onderhoudswerkzaamheden.

FBDS toegepast

in nieuwbouwprojecten

FBDS verwerken in uw dak - nieuwbouw
Er zijn voor aannemers en architecten tegenwoordig tal
van mogelijkheden om een nieuw te ontwerpen of te
bouwen woning of andersoortig gebouw van een rieten
dak te voorzien. Zo bestaan er naast het originele rieten
dak ook schroefdaken en daken van kunstriet. Door de
wetten en regelgeving vanuit de overheid betreffende
de brandveiligheid van rieten daken, moet er ook vanuit
de bouw steeds meer gedaan worden om een woning
met rieten dak én de omgeving waarin de woning staat,
brandveiliger te maken.
Villa waarbij het systeem in combinatie met
een bronpomp de tuin beregent.

Voorbeelden van nieuwbouwprojecten met een
blusinstallatie van Rupako:

Op deze locatie word het woonhuis met
bijbehorende garage besproeid met water
uit het buitenzwembad.

Het systeem is aangesloten op het binnenzwembad
met een breektank zodat jaarlijks het dak kan worden
gereinigd met algenreinigingsmiddel.

FBDS bij

bestaande bouw

FBDS verwerken in uw bestaande woning
Ook wanneer u uw bestaande woning met rieten dak wilt
voorzien van een branddetectie- en blussysteem, kan
Rupako aan deze wens voldoen. De leidingen worden
aangelegd onder de nokvorsten en de sproeiers en
sensoren worden netjes geplaatst over het bestaande
rieten dak. Er hoeft dus geen volledig nieuw rieten dak
te worden aangelegd!

Voorbeelden van bestaande bouw met een
blusinstallatie van Rupako:
Een project in Herpen waarbij het systeem is
aangesloten op de normale drinkwaterleiding.

Rupako plaatste hier een FBDS, een grotere watermeter en
een opvoerpomp. Dit laatste om de druk op de waterleiding te
vergroten.

Het systeem in combinatie met een grondpomp.

Veiligheid uw
gezin kan rustig slapen

De voordelen

opgesomd

Waarom het FBDS?
• Wanneer u de investering doet om een FBDS aan te schaffen,
wordt dit direct merkbaar aan de waarde van uw huis.
• Het systeem is volledig mee te financieren met uw hypotheek.
• Vaak krijgt u premiekorting op uw brand- en opstalverzekering.
• U hoeft minder vaak (groot) onderhoud aan uw dak uit te laten
voeren.
• Het systeem kunt u uitbreiden met diverse opties zodat het
gebruikt kan worden om reinigingsmiddel over het
dak te vernevelen.
• 24-uurs bewaking op afstand.
• Uiteraard om uw veiligheid en die van uw bezittingen te
verhogen!
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