plug & play

watermeterput
Conval Nederland B.V.
Conval is producent en leverancier van
messing appendages, ondergrondse infra en
vloerverwarming. Wij bieden totaaloplossingen,
advies en maatwerk voor elk vraagstuk op het
gebied van leidingtechnologie.
Een veel voorkomend probleem

Staarten 2

bij de plaatsing van standaard

5281 PL Boxtel

watermeterputten is dat de
maten niet overeenkomen met

T: 0411-674725

de lengte van de inbouwstraat.

E: info@conval.nl

Dit ter plaatse aanpassen kost
veel tijd.

Conval ontwikkelde een
pasklare oplossing:

de plug & play
watermeterput

www.conval.nl

De plug & play watermeterput is een
waterdichte betonnen put, voorzien
van diverse appendages.
De put wordt geheel naar wens
afgemonteerd. Zo zijn meerdere
afgaande leidingen mogelijk die

Specificaties watermeterput:
•

voorzien kunnen worden van een
meterstraat, by-pass etc.
Alle verwerkte producten hebben
een KIWA-ATA keur.
De watermeterput wordt geleverd met
RVS traptreden, een isolatiedekplaat en
beloopbaar of berijdbaar deksel.
Neem voor meer informatie contact
op via info@conval.nl of informeer
bij uw waterleidingbedrijf.
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Vloerdikte 150 mm, langswanden 120mm,
kopwanden 200mm
Klimladder gemonteerd tegen wand
Aluminium tranenplaat luik (in delen)
Aluminium kader + geïsoleerde tussenplaten
Luiken zijn beloopbaar en voorzien van één
gasdrukveer per luik
FFM ingestort in kopwand (PN10 boring)
Molgoot in vloer
Vloersparing voor plaatsen optionele pomp
Alle gietijzeren appendages en andere
benodigdheden zoals op tekening
aangegeven zijn waar mogelijk voorzien
van KIWA-keur
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Exclusief watermeter, Conval plaatst een
‘dummy’
De put wordt 10 bar afgeperst geleverd
Alle componenten worden deugdelijk
ondersteund in de put
De put is voorzien van 4 stuks kogelkopankers aan buitenzijde put
De vloerplaat is standaard uitgevoerd
met opdrijfflens geheel rondom 60 mm
De put wordt geleverd met 10 jaar garantie op waterdichtheid
De put wordt op locatie afgeleverd, of
direct naast de wagen geplaatst, mits
via verharde weg bereikbaar

