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POMPPUT HDPE, ENKELPOMPS SYSTEEM
HDPE pompput voorzien van ingebouwde dompelpomp. De 
dompelpomp is compleet ingebouwd inclusief balkeerklep, 
hoogwaardig PE leidingwerk en een drie-delige koppeling om de 
pomp eenvoudig uit de pompput te halen. De  pompput  behuizing 
bestaat uit een hoogwaardig HDPE behuizing,  welke is  voorzien 
van een vergrote bodemplaat en vanaf Ø 630 mm. is voorzien 
van een verjongde schacht opbouw naar  standaard Ø 315 
mm. Bij pompputten hoger dan 2 meter wordt de  bodemplaat 
voorzien van een aangelast verstevigingskruis. Standaard is de 
pompput voorzien van een kunststof  afdekking  verkeersklasse 
A15 kN.  Tegen meerprijs is deze te voorzien van een deksel 
 verkeersklasse B125 kN. of D400 kN. Optioneel is de  afdekking 
uit te voeren met een vergroot mangat of een  opgebouwd 
vloerluik. Tevens kan de put worden uitgevoerd met afsluiters, 
spindelafsluiters met spindelpotten, meerdere aansluitingen, 
ontluchtingsleidingen etc. De pompput kan geheel naar wens 
worden gebouwd.
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De Voordelen:
• Gefabriceerd van hoogwaardig HDPE.
• Uit te voeren in de putdiameters Ø 315 t/m Ø 630.
• Leverbaar met ingebouwde dompelpomp 230 - 400V in nagenoeg 

elke gewenste capaciteit, situatie (hemelwater, drainagewater, 
industrieel afvalwater etc.).

• Standaard voorzien van deksel verkeersklasse A15 kN.
• Leverbaar in enkel- of dubbelpomps uitvoering.
• Pomp eenvoudig uit de put te nemen d.m.v. de ingebouwde 

drie-delige koppeling. Persleidingen gefabriceerd uit PE, voorzien 
van gemonteerde balkeerklep.

• Optioneel: schakelkast voor binnen- of buitenopstelling,  afsluiter, 
afdekking geschikt voor verkeersklasse D400 kN., aangelast 
verstevigingskruis of flens of verzwaarde uitvoering.

• Geheel op maat te fabriceren.
• Ook leverbaar in beton of als bovengrondse opstelling.

* = het betreft hier enkel enige voorbeelden, de pompput wordt geheel aan de hand van de situatie gefabriceerd.

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

type
AQUAFIX

nuttige 
inhoud*

diameter inlaat uitlaat kabel H min.
mm.*

T1 min.
mm.

T2 min.
mm.

totaal
gewicht

310.0400.1250   85 liter. Ø 400 1250 500 500 135 kg.

310.0400.1500   85 liter. Ø 400 1500   750 600 140 kg.

310.0400.2000   85 liter. Ø 400 2000 1250 600 150 kg.

310.0630.1250 225 liter. Ø 630 1250   500 500 200 kg.

310.0630.1500 225 liter. Ø 630 1500   750 600 210 kg.

310.0630.2000 225 liter. Ø 630 2000 1250 600 230 kg.
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