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HIDFIX-BOX , montagekast voor meet en regeltechniek

De HIDFIX-BOX brengt een besturingskast 
 onder de grond. Op veel locaties in Europa staan 
de bekende bovengrondse besturingskasten, 
veelal door o.a. vandalisme of weersinvloeden 
 beschadigd of beklad. De HIDFIX-BOX van 
Aquafix Milieu brengt deze besturingskasten 
onder de grond zodat het uitzicht niet wordt 
vervuild.

De HIDFIX-BOX bestaat uit een HDPE  behuizing, 
inwendig voorzien van een  ingebouwde 
 montageplaat waarop de diverse  apparatuur 
bevestigd kan worden. Deze plaat is voor 
 onderhoud en montage op eenvoudige  wijze 
 omhoog te halen. Over de montageplaat 
wordt een kap geplaatst die volgens het  ‘lucht 
 klokprincipe’ het (eventuele stijgende) water 
tegenhoudt. Het geheel wordt afgesloten door 
middel van een composiet putdeksel.

Optioneel : fabricage op maat.

De HIDFIX-BOX  is geschikt voor het ondergronds 
installeren en monteren van :

CAI-toepassingen

elektrische besturingssystemen

pneumatische besturingssystemen

fibre-to-home toepassingen

telecommunicatietoepassingen

De voordelen van HIDFIX-BOX t.o.v. de bovengrondse kast :

bestand tegen een waterhoogte van 70 cm boven het maaiveld
(boven de putdeksel)

geen grote temperatuurschommelingen

geen obstakels op het trottoir

geen horizonvervulling

niet gevoelig voor vandalisme, zoals bijvoorbeeld graffity

diverse lengte-, breedte- en dieptematen

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen, wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

Type
AQUAFIX

Buitenmaten
mm

Binnenmaten
mm

Hoogte Aansluitingen Gewicht 
totaal

395.HB.0600 600x600 500x500 750/1000/1250 2 x Ø75 v.a 45 kg.

395.HB.0700 700x700 600x600 750/1000/1250 2 x Ø75 v.a 65 kg.

395.HB.01070 1070x770 900x600 750/1000/1250 4 x Ø75 v.a 95 kg.

Geheel van hoogwaardig kunststof.

Markten Evenementen Verkeer Riolering Fonteinen Verlichting
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AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL 
Tel. 0297 26 29 29  Fax 0297 26 12 72



AFSCHEIDERSYSTEMEN    POMPTECHNIEK    PREFAB LEIDINGSYSTEMEN    RIOLERINGSONDERDELEN

AQUAFIX Connectie Box , montagekast voor meet en regeltechniek
De AQUAFIX Connectie-Box brengt een 
 besturingskast  onder de grond. Op veel  locaties 
in Europa staan de bekende bovengrondse 
besturingskasten, veelal door o.a. vandalisme 
of weersinvloeden  beschadigd of beklad. De 
AQUAFIX Connectie-Box van Aquafix Milieu 
brengt deze besturingskasten onder de grond 
zodat het uitzicht niet wordt vervuild.

De AQUAFIX Connectie-Box bestaat uit een 
HDPE  behuizing, inwendig voorzien van een 
 ingebouwde  montageplaat en luchtklok waarop 
de diverse apparatuur bevestigd kan worden. 
Deze plaat is voor  onderhoud en montage op 
eenvoudige wijze uit de put te halen. AQUAFIX 
Hermelock putdeksel incl. afsluitingsrubber.

Optioneel : Fabricage op maat.

De AQUAFIX Connectie-Box  is geschikt voor het ondergronds 
installeren en monteren van :

CAI-toepassingen

elektrische besturingssystemen

pneumatische besturingssystemen

fibre-to-home toepassingen

telecommunicatietoepassingen

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen, wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

De voordelen van AQUAFIX Connectie-Box t.o.v. de 
bovengrondse kast :

maximale druklast van 12,5 ton

geen grote temperatuurschommelingen

geen obstakels op het trottoir

geen horizonvervulling

niet gevoelig voor vandalisme, zoals bijvoorbeeld graffity

Type AQUAFIX 
Connectie-Box

Ø Hoogte Aansluitingen Gewicht
totaal

HEConnectie-315 Ø315 750/1000/1250 1 x Ø75 v.a 25 kg.

HEConnectie-400 Ø400 750/1000/1250 1 x Ø75 v.a 35 kg.

HEConnectie-630 Ø630 750/1000/1250 1 x Ø75 v.a 45 kg.
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