Nieuwsbrief mei 2016
Beste relatie,
Er is weer een mooie nieuwe ontwikkeling bij Borbotech.
Deze willen wij weer graag met u delen.
Inmiddels is er met vele klanten gesproken over het nieuwe VCI additief van Borbotech.
Natuurlijk zijn er (terecht) kritische vragen, maar de reacties zijn overweldigend en over het
algemeen erg positief.
Een vraag die elke keer terug kwam van klanten was de volgende:
Wanneer een systeem behandelt is met het VCI additief en er moet een modificatie plaats
vinden of er moet een extra aftappunt worden gemaakt of iets dergelijks (geen regulier
onderhoud), dan moet elke keer het systeem afgetapt worden en dus wordt ook het VCI
additief elke keer weggegooid.
Hier wilden wij een oplossing voor vinden.
Ten eerste heb ik een bedrijf gevonden die leidingen tijdelijk kan bevriezen.
Niet geheel zonder risico’s en het kan niet altijd in verband met lucht in de leiding.
Toen kwamen wij een product tegen, waarvan wij direct een goed gevoel kregen.
De Livetap!

De Livetap is een innovatieve boor tool om te boren in een leiding, terwijl de
sprinklerinstallatie op druk kan blijven staan.
Dus zonder af te tappen kunnen er modificaties en uitbreidingen uitgevoerd worden en
kan er een extra aftappunt of ontluchting geplaatst worden.

Meer info op:
www.borbotech.eu/livetap.htm

Hoe werkt het?
1. De fitting met kogelkraan wordt geplaatst op de bestaande hoofdleiding, bij de locatie
waar de modificatie plaats vindt.

2. De nieuwe sprinklerleidingen met de sprinklerkopjes worden aangesloten op de nieuwe
aansluiting aan de zijkant van de fitting.

3. Installeren van de Livetap boor aan de fitting en de nieuwe leidingen testen met lucht of
water.

4. Na een succesvolle test kan het gat in de hoofdleiding geboord worden. Wanneer het gat
geboord is, kan de Livetap op de geïnstrueerde manier verwijderd worden en staat de nieuwe
sprinklerleidingen op druk. De boordeksel en het boorslijpsel wordt door een veer en een
sterke magneet vastgehouden aan de boorkop van de Livetap.

AANBIEDING
Bij aanschaf van Livetap
producten in de
maand MEI krijgt u

15% korting
Na gebruik de Livetap schoonmaken en onderhouden.
Livetap is volledig goedgekeurd volgens LPCB, UL, VdS en FM.

Behalve dat Borbotech distributeur is geworden van de Livetap, is Borbotech ook distributeur
geworden van 2 andere producten.
De Zonecheck live.

Hiermee kan een flow-switch (wel of niet automatisch) getest worden, zonder dat er een
druppel water verloren gaat.
De Zonecheck live kan geplaatst worden terwijl het systeem op druk staat.
Het plaatsen gebeurd dan doormiddel van de Livetap.
De Zonecheck simuleert de flow van één sprinkler en laat het water recirculeren rond de flowswitch.
Zonecheck is volledig goedgekeurd volgens LPCB, UL, VdS en FM.

De Bellcheck

Hiermee kan de werking van de alarmklep en de inkomende alarmsignalen worden getest en
gaat er maar 25 liter water verloren in plaats van heel veel liters water.
Bellcheck is in overeenstemming met de eisen van de relevante code gedetailleerde in
BS EN12845 en NFPA25. Bellcheck is ook volledig goedgekeurd volgens LPCB, VdS en WRAS
normen.

Prijzen voor Zonecheck en Bellcheck nog niet bekend.

Bedankt voor uw aandacht.
Wij wensen u veel succes en plezier toe met uw business.
Met enthousiaste groeten,
Marc Claassen
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