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

AFSCHEIDERSYSTEMEN    POMPTECHNIEK    PREFAB LEIDINGSYSTEMEN    RIOLERINGSONDERDELEN

SPINDELAFSLUITER
De Aquafix spindelafsluiters worden toegepast bij oppervlakte-, 
riool en proceswater. Deze afsluiters zijn gefabriceerd in eigen 
 fabriek uit 1e klas hoogwaardig HDPE. De afsluiters zijn standaard 
voorzien van een niet stijgende spindel van RVS 316. De afsluiter 
bestaat uit een verticale beweegbare schuifplaat die de toevoer 
afsluit, de dichting wordt verkregen door een EPDM liprubber die 
is geplaatst in de schuifplaat. Op deze manier wordt de waterdruk 
van beide zijden gekeerd en zijn de afsluiters getest en geschikt 
bevonden tot een maximale werkdruk van 1 tot 5 m.w.k. Deze 
afsluiters worden standaard gefabriceerd met een ronde toevoer 
opening maar vierkant, rechthoekig of eivormig is optioneel ook 
mogelijk. De basis uitvoering is geschikt voor wandopbouw maar 
optioneel kan de afsluiter ook worden geleverd met een spie-eind. 
Afhankelijk van de toepassing kunnen de gebruikte materialen 
worden aangepast waardoor wij in agressieve vloeistoffen ook 
een lange levensduur kunnen garanderen. Op aanvraag is maat 
fabricage mogelijk. Dit type afsluiter is uitsluitend geschikt voor de 
afdichting van horizontale leidingen.

De voordelen:
• Gefabriceerd van duurzaam materiaal HDPE en RVS 316.
• Eenvoudig te plaatsen.
• Maat fabricage mogelijk.
De opties:
• Stijgende spindel, bevestigingsmiddelen, T-sleutel, 

 stelmotoren.
• Zware uitvoering geschikt tot 8 m.w.k.
• Vierkante, rechthoekige of eivormige toevoer opening.
De certificaten:
• Aquafix kwaliteitsverklaring.
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665.ASA.0110    Ø 110 mm.    400 mm.    660 mm.    800 mm.   94 mm. 150 mm.   15 kg.

665.ASA.0125    Ø 125 mm.    400 mm.    660 mm.    800 mm.   94 mm. 150 mm.   17 kg.

665.ASA.0160    Ø 160 mm.    400 mm.    660 mm.    800 mm.   94 mm. 150 mm.   19 kg.

665.ASA.0200    Ø 200 mm.    400 mm.    660 mm.    800 mm.   94 mm. 150 mm.   21 kg.

665.ASA.0250    Ø 250 mm.    500 mm.    860 mm.  1000 mm. 104 mm. 250 mm.   23 kg.

665.ASA.0315    Ø 315 mm.    500 mm.    860 mm.  1000 mm. 104 mm. 250 mm.   25 kg.

665.ASA.0400    Ø 400 mm.    600 mm.  1060 mm.  1200 mm. 119 mm. 300 mm.   30 kg.

665.ASA.0500    Ø 500 mm.    700 mm.  1260 mm.  1400 mm. 114 mm. 350 mm.   60 kg.

665.ASA.0600    Ø 600 mm.    800 mm.  1460 mm.  1600 mm. 134 mm. 400 mm.   75 kg.

665.ASA.0700    Ø 700 mm.    900 mm.  1660 mm.  1800 mm. 134 mm. 450 mm.   90 kg.

665.ASA.0800    Ø 800 mm.  1000 mm.  1860 mm.  2000 mm. 144 mm. 500 mm. 100 kg.

665.ASA.0900    Ø 900 mm.  1100 mm.  2060 mm.  2200 mm. 144 mm. 550 mm. 145 kg.

665.ASA.1000  Ø 1000 mm.  1200 mm.  2260 mm.  2400 mm. 144 mm. 600 mm. 165 kg.
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