
PRODUCTEN

Ansul, made in Belgium

In onze fabriek te Groot-Bijgaarden  vervaardigen we 
draagbare en mobiele brandblustoestellen en haspels.
De research en development gebeurt in samenwerking met 
erkende labo’s, officiële testfaciliteiten en de Universiteit 
Gent. Dit resulteert in kwalitatieve hoogstaande eindpro-
ducten, die aan de strengste eisen voldoen. Onze afgele-
verde producten zijn voorzien van een unieke, individuele 
barcode, zodat ze gemakkelijk traceerbaar zijn.
Alvorens te worden vrijgegeven ondergaan alle onderdelen 
een strikte kwaliteitsinspectie.
De gebruikte blusmmiddelen, poeder en schuim, worden 
door externe laboratoria getest en voldoen aan de vereis-
te normen en wetgevingen. Het gebruikte bluspoeder is 
niet-toxisch en het schuim is 100 % afbreekbaar, gecertifi-
ceerd door Milieukeur.

Product- en servicecertificatie

Onze producten beantwoorden steeds aan alle nationale 
en Europese vereisten.
Alle nazichten worden uitgevoerd conform de strengste 
onderhoudsnormen.
Ansul is een NBN S21-050, NBN EN 671-3, ISO 9001-
2015,  VCA** en FISQ gecertificeerde onderneming. 

Ecologisch engagement

Ansul streeft bij de productontwikkeling steeds de meest 
milieuvriendelijke oplossing na. Een recent voorbeeld hier-
van zijn de “Ecocare” schuimblussers, die met een volledig 
afbreekbaar additief, toch eenzelfde bluskracht levert als 
zijn vervuilende tegenhangers. We zijn dan ook trots op het 
Milieukeur-attest dat deze reeks schuimblussers behaalde.
Ansul is voorbereid op steeds strenger wordende mili-
eueisen, zo garanderen wij u een langere bruikbaarheid van 
onze producten.

Productgaranties

Iedere brandblusser uit het Ansul-gamma geniet een 5- of 
10-jaarlijkse waarborg op fabricatiefouten, op voorwaarde 
dat de brandblusapparaten jaarlijks door onze specialisten 
worden onderhouden.

Servicenetwerk

Of u nu in de stad of op het platteland gevestigd bent, er is 
altijd wel één van onze meer dan 100 veldmedewerkers in 
uw buurt. Ook in de meeste andere Europese landen kun-
nen wij u van dienst zijn.

Blustoestellen • haspels & slangen • noodplannen • 

veiligheidsverlichting & -signalering • (rook)detectoren • 

brandweermateriaal • hydranten • speciale blussystemen •  

bluspoeder & -schuim • koppelingen• opleidingen • AED

Zone Maalbeek - Industrialaan 35
1702 Groot-Bijgaarden
Tel +32 2 4677211 • mail@ansul.be • www.ansul.be

Maatschappelijke zetel:
Louizalaan 65/11
1050 Brussel

Ansul, de veilige keuze, sinds 1947!
Ansul, specialist in brandveiligheid sinds 1947, staat jaarlijks meer dan 40.000 klanten bij met projectontwikke-
ling, producten, onderhoud, opleiding en advies betreffende brandbeveiliging. Dit aantal neemt voortdurend toe, 
een duidelijk teken dat bedrijven kwaliteit en service zoeken als het op brandveiligheid aankomt.
Ansul staat ook synoniem voor doordachte brandbeveiligingsoplossingen en beschikt over vele onmiskenbare 
troeven.

Onze visie

Onze klanten hoogwaardige brandbeveiligingsproducten en diensten leveren, die hen bij een calamiteit in staat 
stellen efficiënt op te treden, teneinde schade en slachtoffers tot een absoluut minimum te beperken.

Onze missie

Het leveren van een volledig brandveiligheidsconcept van de hoogste kwaliteit.
Ansul assembleert en levert draagbare brandblussers, haspels en diensten met betrekking tot de eerste-
lijns-brandbeveiliging. We bieden eveneens industriële blussystemen aan. 
Deze middelen en diensten stellen de klant in staat om adequaat in te grijpen in noodsituaties.

Kwaliteit is de verbinding naar veiligheid

Om dit niveau van veiligheid te kunnen realiseren, investeert Ansul in de ontwikkeling van hoogwaardige pro-
ducten en diensten, alsook in haar personeel door middel van training en permanente begeleiding. 
We staan in voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening die in combinatie met kwalitatief hoogwaardige 
producten een optimale bescherming tegen brandrisico’s waarborgt.

Onze klanten

Overheidsdiensten (ministeries, steden en gemeenten, scholen, instellingen); 
Elektriciteit- en kerncentrales;
Petrochemie, chemie en zware industrie;
Commerciële, grote oppervlakte ruimtes;
Retail en KMO’s;
Industrie- en appartementsgebouwen.

 Ansul – ook voor dienstverlening:
Onderhoud • risico-analyses •  

opmaken noodplannen en interventiedossiers

 Ansul – ook voor dienstverlening:
Onderhoud • risico-analyses •  

opmaken noodplannen en interventiedossiers



Evacuatieplannen
Opmaken van noodplannen of evacuatieplannen, op basis 
van uw actuele plattegronden.
Interventiedossiers of -fiches 
Vereenvoudigde fiche of compleet dossier, om interventies 
van hulpdiensten te vergemakkelijken.
Risicoanalyse brand
Van uw zaak of bedrijf, volgens KB van 28/03/2014.

Draagbare blustoestellen

MASTER Poederblussers (ABC – BC-poeder)
MASTER Schuimblussers (AB en AB tot -30°C, ARC)
MASTER CO2-blussers
Blussers voor metaalbranden (klasse D) 
Ook vetblussers (klasse F); Anti-vriesblussers (-30°);  
Alcohol Resistant blussers (ARC); blussers voor batterij-
branden (Lithium-ion batterijen) zijn verkrijgbaar.

Mobiele blustoestellen

Ondanks het gewicht en het 
volume zijn deze toestellen vlot 
te verplaatsen dankzij de grote 
wielen.
Door de grote worplengte zijn 
grote vuurhaarden vanop een 
veilige afstand te bestrijden. 
Zijn verkrijgbaar: Poederblusser 
50 kg; Schuimblusser 50 liter; 
CO2 blusser 10 kg; 20 kg; 30 kg.
Mobiele foamtrolley 150 liter

Automatische blustoestellen

Blussysteem voor CV-ruimte - ANPI goedgekeurd en ge-
vuld met krachtig BC-bluspoeder, speciaal geschikt voor 
vloeistoffen.
Blussysteem voor liftkamer
Blussysteem voor afvallokalen 

Levering, plaatsing en indien gewenst de jaarlijkse controle 
van rookdetectoren.
Ansul detectoren zijn CE gemarkeerd en conform de 
Europese norm EN14604/2008. Types: optische rookdetec-
toren; CO-detectoren; gasdetectoren; thermische detec-
toren.

Hou steeds rekening met de wettelijke voorschriften per 
gewest (Vlaams, Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest)!

Opleidingen
Ansul beschikt over een eigen Training Center voor oplei-
dingen in brandbestrijding en evacuaties. Ook opleidingen 
“op de site van de klant” zijn mogelijk. 
- On-site opleidingen met vrachtwagen
Onderhoud
een team van meer dan 100 service technici verdeeld over 
de verschillende afdelingen staan in voor het onderhoud 
van de brandblussers, haspels, noodverlichtingen, automati-
sche systemen, AED-toestellen en rookkoepels.

Bovengrondse hydranten (Norm NBN S21-019)
Hydrant met ingang 80 mm (BH 80) of 100 mm (BH 100).
Ondergrondse hydranten (Norm NBN S21-034)
De OH 80 heeft een uitlaatopening met bajonetkoppel-
stuk en een afsluitkraan met automatische leegloop. 
Muurhydranten (Norm NBN EN 671-2)

Blussystemen frituur & grootkeuken

Ansul werkt voor u een beveiliging op maat van uw keu-
ken uit. Onze oplossingen beantwoorden niet alleen aan 
de minimale wettelijke verplichtingen, maar beschermen 
uw patrimonium, medewerkers en klanten optimaal. 

Blussystemen voor serverroom

Ansul Sapphire - automatisch blussysteem 
Een innovatief, milieuvriendelijk en vooral een veilig en 
effectief blussysteem. Het systeem wordt gebruikt voor 
het beveiligen van uw data- of serverlokaal, uw telecom-
municatie of andere waardevolle goederen.

Blussystemen voor elektriciteitskasten

Ansul Firedetec - automatisch brandblussysteem 
Een compact blussysteem dat werkt op basis van een de-
tectieleiding. Bij de installatie van dit systeem heeft u geen 
elektriciteit nodig zodat een onafhankelijke en autonome 
werking wordt gegarandeerd.

Muurhaspels en haspelkasten

Vaste axiale muurhaspels, draai- en zwenkbare muur-
haspels, kasten voor haspel, mini haspel (flensdiameter 
470 mm) 20 of 30 meter voor in beperkte ruimte, muur-
hydrant in messing 6/4 duim met DSP-brandweerkoppe-
ling, werkhaspels (voor dagelijks gebruik).
De haspels voldoen aan Norm CE/EN NBN 671-1 en zijn 
ANPI of KIWA gekeurd.

Brandweerslangen

Standaard brandslangen (rood en witte geweven 
polyester)
Soepele, plat oprolbare brandweerslangen, voor gebruik 
bij industriële doeleinden, brandweer, landbouw, bouw en 
transport van vloeistoffen.
Versterk-
te rubberen 
brandslangen, 
geschikt voor zware 
industrieën en voor 
andere specifieke 
gebruiken.

Veiligheidsverlichting

Permanent brandend of niet permanent brandend
Verlichting met een lichtsterkte van 140 tot 1150 lumen: 
IP40 (spatwaterdicht); IP65 (waterdicht); LED (met LED 
i.p.v. TL-lampen); Veiligheidsspots; ATEX (Explosievrij).
Audit
Ansul kan een audit uitvoeren om te controleren of uw 
veiligheidsverlichting voldoet aan de huidige normen.

Pictogrammen

De pictogrammen (conform EN ISO 7010) zijn zelfklevend 
of magnetisch; in hard pvc, vinyl of aluminium; fotoluminis-
cerend; in vlagversie of panoramisch. Diverse productgroe-
pen: veiligheid; evacuatie; brandpreventie; gevaarlijke stof-
fen; verbod; gebod; … en diverse andere mogelijkheden.

Bluspoeder

Bluspoeder voor brand-
klasse ABC / BC / D en 
oefenbluspoeder
Geleverd in afgesloten 
emmer van 20 of 25 kg 
of in kartonverpakking. 
Grote hoeveelheden 
leveren wij aan in een 
big bag van 1.000 kg.
Ook voor de vernieti-
ging van oud bluspoeder 
kan u bij Ansul terecht.

Blusschuim

Klasse A blusschuim: Ansul 
SILVEX of SILVEX ‘G’.
AFFF-blusschuim: 3% of 
6% concentraat.
AR – AFFF Alcoholbesten-
dig blusschuim 
Fluorinevrij blusschuim 
Specifiek blusschuim: FP-
schuim (fluorproteïne 
schuim), MB-schuim (high 
expansion schuim), FFFP 
(film forming proteïneschuim); 
Training blusschuim; …
Schuimanalyse: Ansul kan schuimanalyses uitvoeren op 
basis van aangeboden schuimstalen.

Brandweerlansen - voor de professionele brandweer of 
industrie, verkrijgbaar in aluminium of bronzen uitvoering.
Schuimkarren
Standpijpen
Brandweerkoppelingen en verdeelstukken 

DSP-koppelingen met of zonder vergrendeling, in Alu/mes-
sing of brons.
Storz-koppelingen verkrijgbaar op aanvraag
Guillemin-koppelingen
Diverse soorten koppelstukken uit voorraad leverbaar.

BLUSTOESTELLEN HASPELS & SLANGEN NOODVERLICHTING & SIGNALERING BLUSPOEDER & -SCHUIM BRANDWEERMATERIAAL SPECIALE BLUSSYSTEMEN

(ROOK) DETECTOREN OPLEIDINGEN & ONDERHOUD HYDRANTEN

KOPPELINGEN

NOODPLANNEN / INTERVENTIEDOSSIERS


