
 

Automaattinen vedenvirtauksesta               
voimansa saava vaahdonsekoitinjärjestelmä 

 

Automaattisesti virtauksen mukaan säätyvä vaahdonsekoitin 
Ulkopuolisista voimanlähteistä riippumaton toiminta 

Rajoittamaton toiminta-aika 
Vastapaineesta ja nostokorkeudesta riippumaton 

Automaattinen huuhtelu 
Erittäin tarkka sekoitussuhde  

Alhainen painehäviö 
Viskositeetista riippumaton toiminta 

Mallisto kattaa tuottoalueet 160—10.000 lpm 
Vaahdonimu suoraan kuljetuskonteista  imukorkeus 3 M 

Laaja painealue 2 –12 bar 
Sekoitusprosentit 0,5-6% 

Yksinkertainen huoltovapaa rakenne 
Suuri imukorkeus 

Yksinkertainen sekoitussuhteen testaus 



Toimintaperiaate: Firemiks  järjestelmässä 
sammutusveden  syöttölinjaan asennettu lamel-
lipumppu pyörittää erillistä hammasratas      
tyyppistä vaahtonestepumppua.  Virtauksen 
muutos muuttaa vaahtonestepumpun tuottoa ja 
sekoitussuhde pysyy automaattisesti oikeana. 
 
Järjestelmän toiminta on sammutusveden pai-
neesta riippumatonta ja sekoitin on täysin ulko-
puolisesta tehonsyötöstä riippumaton.  
 
Vaahtoneste sekoittuu sammutusveteen aina 
veden painetta korkeammalla paineella ja     
toiminta on sekoittimen jälkeisistä painehäviöis-
tä ja nostokorkeudesta riippumatonta. 
 
 

Tuottoalueet: Firemiks mallit kattavat   
  virtausalueet 160—10 00 lpm: 
 
FM 800     tuottoalue      160-        800 lpm 
FM 1200   tuottoalue    250-      1200 lpm 
FM 1800   tuottoalue     350-      1800 lpm 
FM 2400   tuottoalue     500-      2400 lpm 
FM 3200   tuottoalue     650-      3200 lpm 
FM 4000   tuottoalue     800-      4000 lpm 
FM 6000   tuottoalue    1200-    6000 lpm 
FM 8000   tuottoalue   1600 -   8000 lpm 
FM 10000 tuottoalue  2000-  10000 lpm 
FM 12000 tuottoalue        3000-  12000 lpm 
 
 
Painealue: NP-mallit 2—12 bar (PN 16 ) 
          
 

Sekoitussuhteet: Firemiks sekoittimia on saatavissa kiinteällä, kahdella  
tai kolmella sekoitusuhteella: Kiinteä %- sekoitin: Kiinteä tilatessa valittava se-
koitussuhde 0,5%, 1%, 3%   tai 6%. 
 
Valittava %-sekoitin: Sekoitussuhde valittavissa  
 3% tai 6%,   1% tai 3%,  0,5% tai 3%. 
 

Firemiks vaahdonsekoittimet 

 
Firemiks on täysin mekaaninen veden virtauksesta voimansa saava ulkopuolisista 

voimanlähteistä riippumaton vaahdonsekoitin, jonka tuotto säätyy                  
automaattisesti sammutusveden virtauksen mukaan.  

Vaahtonesteen imukorkeus: Itseimevän hammasrataspumpun ansiosta 
vähintään 3 metriä. 
 
Automaattinen huuhtelu: Vaahdonimulinja sulkeminen avaa huuhtelun 
 
Vähäinen huolto: Yksinkertainen, toimintavarma ja kenttähuoltoa varten 
suunniteltu rakenne jossa liikkuvien osien määrä on minimoitu. 
 
Helppo asennus: Asennus tehdään sammutusputkiston laippojen väliin, vanhat 
kalvotankkijärjestelmät ovat helposti muutettavissa Firemiks järjestelmiksi. 
 
 
 

Sekoitussuhteen tarkkuus:  
Vaahtonestepumpun tuotto muuttuu täysin lineaarisesti verrattuna veden 
virtauksen muutoksiin koko toiminta-alueella.  
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Firemiks virtauskaavio  

1: Vesimoottori 
2: vaahtonestepumppu 
3: Vetoakseli ja kytkin 
4: Huuteluventtiili / vain mallissa De-mount 

kiinteissä malleissa huuhteluventtiili on 
yhdistetty vaahtoventtiiliin. 

5: Huuhtelulinja mudaneroitin 
6: Tyhjennysventtiili 
7: Takaiskuventtiili 
8: Vaahtoventtiili 
9: Ulkopuolisen imulinjan venttiili 
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10: Mudaneroitin 
11: Vesipumppu 
12: Vaahdonimusiivilä ( vain järjestelmissä 

joissa on ulkopuolinen imulinja) 
13: Vaahtogeneraattorit 
14: Vaahdonimuletku 
15: Ohituslinja (optio) 
16: Vesisäiliö 
17: Vaahtoneste säiliö (Firemiks voi imeä vaah-

tonesteen suoraan kuljetusastioista). 
18: Lisävaruste: testausventtiili 

Painehäviökäyrä:  
Painehäviö on riippuvainen 
sammutusveden virtauksesta. Painehäviö 
suuruus on tyyppillisesti tuottoalueen 
alarajalla 0,3—0,5 bar ja lähellä 
sekoittimen suurinta tuottoa  noin 1,7—
1,9 bar:ia 
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Firemiks ylivoimainen ratkaisu kiinteisiin 
järjestelmiin: 
Firemiks järjestelmän avulla voidaan rakentaa 
kustannustehokas toimintavarma ja muunneltava   
kiinteä vaahdonsekoitinjärjestelmä säiliösuojauk-
seen, kalvovaahto-sprinkelerihin tai kiinteiden 
vaahtotykkien muodostamaan järjestelmään. 
 
Koska sekoitin on  automaattisesti virtauksen 
mukaan säätyvä ja sekoittimen jälkeisesti pai-
nehäviöstä riippumaton, sitä ei tarvitse asentaa  
lähelle käyttökohdetta ja kaikki järjestelmän se-
koittimet voidaan asentaa deluge-venttiilien   
yhteyteen samaan tilaan.  
 
Erikseen laukaistavat ryhmät tarvitsevat vain 
yhden Firemiks sekoittimen, jonka toiminta-alue 
kattaa sekä minimi- että maksimi-tuoton. Useita 
Firemiks sekoittimia voidaan asentaa rinnan sa-
maan järjestelmään. 

Firemiks kiinteisiin asennuksiin 

Firemiks sekoitinjärjestelmän vaahtonestesäiliönä 
voi toimia 1000 litran vaahtonesteen kuljetuskontit 
ja järjestelmässä olevan nesteen määrää voidaan 
kasvattaa ilman säiliöinvestointeja. Järjestelmän 
laajentaminen on helppoa ja edullista. Usein pelkkä 
vaahtonesteen määrän lisääminen riittää. 
 
Firemiks voidaan helposti vaihtaa vanhentuneiden 
herkästi vuotavien ja kalliiden, mutta käyttöiältään 
rajoitettujen kalvotankki-järjestelmien tilalle. Fi-
redos on kalvotankkien tapaan täysin mekaaninen 
ja veden virtauksesta voimansa saava, mutta sen 
toiminta-aika rajoittamaton. 
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Firemiks M siirrettävät laitteistot 
Siirettävät laitteistot voivat olla hyvin pieniä kan-
nettavia laitteita tai jopa 10000 litran maksimituot-
toon yltäviä kuljetuskehikkoon tai perävaunuun 
asennettavia suuritehoisia sekoitinlaitteistoja. 
 
M-modulit toimitetaan täysin toimintavalmiina ko-
konaisuuksina joihin kuuluu myös laitteiston huuh-
telujärjestelmä. Vaahtoneste voidaan imeä suoraan 
kuljetusastiasta. 
 
Siirettävät sekoitinjärjestelmät voidaan toimittaa 
myös omalla vaahtonestesäiliöllä varustettuina. 

Firemiks  siirettävät ja ajoneuvojärjestelmät 

Firemiks ajoneuvoihin ja kontteihin kiinteästi asennettavat versiot 
Kaikki Firemiks sekoittimet ovat saatavissa ajoneuvo asennuksiin sopivina malleina. Tuottoalue 
160—10.000 litraa minuutissa ja max: syöttöpaine mallista riippuen 16, bar. Sekoittimet voidaan 
asentaa niin, että vain osa paineaukoista tuottaa vaahtoa sekoittimen ollessa kytkettynä tai sitten että 
kaikki painelähdöt tuottava vesi- / vaahtosekoitusta kun sekoitin kytketään toimintaan. Vaahtosäliönä 
voi toimia joka auton kiinteä säiliö tai vaahtonesteen kuljetusastia. 

Firemiks on täysin ulkopuolisista voimanlähteistä 
riippumaton ja soveltuu erittäin hyvin vaihtolaval-
le rakennettujen riippumattomien vaahtokonttien 
sekoitinjärjestelmäksi. 
 
Sekoitin saa käyttövoimansa sammutusvedestä ja 
kontti voi toimia  paloposti- järjestelmän tai ta-
vanomaisten säiliö- ja sammutusautojen syöttä-
män veden   varassa. 
 
Vaahtoneste voidaan imeä kiinteästä säiliöstä tai 
lavalle asennetuista 1000 litran EUR konteista tai 
tynnyreistä. 
 
Firemiks soveltuu erityisesti suurituottoisiin 
vaihtolava  alustaisiin vaahtokontteihin joissa ei 
ole omaa vesipumppua ja joilla toimittaessa käy-
tetään sammutus– tai säiliöautojen pumppuja 


