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Verbetering van de waterkwaliteit.

Op het einde van leidingen waar men meestal een brandkraan plaatst om
te spoelen kan men de waterkwaliteit gaan verbeteren door op de
voetbocht van de brandkraan één of twee huisaansluiting te koppelen.
Om dit te verwezelijken is het technisch noodzakelijk steeds een
dienstkraan te plaatsen, zodat men deze aankoppeling(en) kan afsluiten bij
werken of het uit dienst nemen van de aansluiting(en).

Synoptische voorstelling.

BK

1 of  2  huisaansluitingen
te voorzien

Voetbocht met aftakking dn 2".

 distributieleiding

Push fit koppeling

Dienstkraan
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Principetekening 1: brandkraan met voetbocht voorzien
van een aftakking voor één huisaansluiting.

Straatpot voor ondergrondse BK
met omlijsting en steunkader
volgens T.V./072/3.

Straatpot voor dienstkraan met omlijsting
en steunkader volgens T.V./072/2.

i.f.v. de mogelijkheden
ter plaatse

Naar woning

Naar woning 2

Naar woning 1

Principetekening 2: brandkraan met voetbocht voorzien van
een aftakking voor twee huisaansluitingen.
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STUKLIJST

Voetbocht met trekvaste koppeling voor PVC en PEHD en aftakking met
vrouwelijke draadeinde 2" (volgens ISO 228/1-G 2") voor huisaansluiting.

T-stuk (elektrolas of push-fit koppeling) 3 x mof voor PEHD dn 32.

Aansluitleiding PEHD dn 32.

Dienstkraan met straatpot.

Bocht (elektrolas of push-fit koppeling) mof - mof voor PEHD dn 32.

1.a

2.

3.

4.

5.

1.b Pushfit koppeling voor PEHD dn 32 met mannelijk draadeinde 2"
(volgens ISO 7/1-R 2").

Tegel van getrild beton ter ondersteuning BK.6a.

6b. Tegel van getrild beton ter ondersteuning dienstkraan.


