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BELANGRIJK:
Aan de identificatie van de type plannen, waarvan in de tekst melding wordt
gemaakt, ontbreekt de alfabetische aanwijzer; deze aanwijzer heeft betrekking
op de editie; de in beschouwing te nemen documenten zijn steeds deze met de
recenste datum.

DN

L

H max.

60 100 150 250 35080 125 200 300 400

290 350 480310 400

300 400 500300 450

OPMERKINGEN:

- De filters zijn uitsluitend van het " schuinstaand " type.
- Zeef van roestvrij staal met een dikte van 0,3 mm.
- De mazen of de gaten van de zeef mogen niet groter dan 3 x 3 mm. zijn indien de sectie
  ervan vierkantig is of niet meer dan 3 mm. diameter hebben als de sectie cirkelvormig is.
- De totale oppervlakte van de gaten of van de mazen van de zeef is gelijk aan of groter dan
  de doorgangssectie van de buis.
- Het uitnemen van de zeef moet uitsluitend voorzien zijn langs de onderkant van het huis.
- De filters mogen geen enkele boutstift bevatten.

WEERSTANDSPROEF:  16 PN

FLENZEN CONFORM MET VOLGENDE NORMEN:

- PN 10          NBN E 29 - 122 (*)
- PN 16          NBN E 29 - 123
- PN 25          NBN E 29 - 124

(*) Voor DN 60 en 125, zie type plan nr. T / 054 / 1.


