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

HANDSCHUIFAFSLUITER HDPE DUBBELE AFDICHTING
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660.DA3.0110 Ø 110 mm. 245 mm.    485 mm. 70 mm.    965 mm. 370 mm.    415 mm.   6 kg.

660.DA3.0125 Ø 125 mm. 255 mm.    485 mm. 70 mm.    965 mm. 370 mm.    420 mm.   7 kg.

660.DA3.0160 Ø 160 mm. 290 mm.    565 mm. 70 mm.  1045 mm. 370 mm.    500 mm.   9 kg.

660.DA3.0200 Ø 200 mm. 330 mm.    635 mm. 70 mm.  1115 mm. 370 mm.    570 mm. 11 kg.

660.DA3.0250 Ø 250 mm. 380 mm.    745 mm. 70 mm.  1225 mm. 370 mm.    675 mm. 14 kg.

660.DA3.0315 Ø 315 mm. 440 mm.    850 mm. 70 mm.  1330 mm. 370 mm.    780 mm. 18 kg.

660.DA3.0400 Ø 400 mm. 560 mm.  1080 mm. 70 mm.  1660 mm. 430 mm.  1000 mm. 37 kg.

660.DA3.0500 Ø 500 mm. 660 mm.  1180 mm. 70 mm.  1760 mm. 470 mm.  1100 mm. 40 kg.

De Aquafix handschuifafsluiters worden toegepast bij  oppervlakte-, 
riool en proceswater. Deze afsluiters zijn  gefabriceerd in eigen 
 fabriek uit 1e klas hoogwaardig HDPE. De afsluiters zijn  voorzien 
van RVS bedieningsstang, welke in het afsluiter huis wordt 
 afgedicht d.m.v. een waterkering. Ze zijn uitgevoerd met een 
HDPE handvat. De afsluiters zijn dubbelzijdig kerend door aan één 
zijde gebruik te maken een EPDM afdichtingsrubber. De afsluiters 
zijn getest en geschikt bevonden tot een maximale werkdruk van 
1 tot 3 m.w.k. De in- en uitlaat zijn standaard voorzien van een 
spie aansluiting maar kunnen als optie ook voorzien worden van 
een flens aansluiting. Op aanvraag is maat fabricage mogelijk. De 
afsluiters kunnen zowel boven- als ondergronds verwerkt worden. 
Dit type afsluiter is uitsluitend geschikt voor de afdichting van 
 horizontale leidingen.

De voordelen:
• Gefabriceerd van duurzaam materiaal HDPE en RVS.
• Eenvoudig te plaatsen.
• Maat fabricage mogelijk.
De opties:
• Leverbaar met aangelaste toegangsschacht en putdeksel.
• Uit te voeren met flensaansluiting.
• Optioneel leverbaar met verlengde RVS bedieningsstang.
• Afsluiters met een enkele afdichting voor gebruik als 

 mestafsluiter.
De certificaten:
• Aquafix kwaliteitsverklaring.
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