
Onderdelen
- Schacht ø 315
- Demontabel T-stuk met filter
- Inlaatmof ø 110
- Uitlaatmof ø 125
- PVC deksel bovenstuk
- PVC deksel onderstuk
- GY deksel of
- GY-rooster

Assortiment
maatvoering kleur artikelnummer

Zandvangput 315 mm zwart             20021631
GY-Deksel1) 315 mm                                     20023191

Niet geschikt voor verkeersbelasting1)

Materialen
Schacht: ø 315 PVC buis
Deksel: onderkant PVC standaard

bovenkant PVC slagvast 
Hulpstukken: PVC
Filter: kunststofgaas maaswijdte 1,5 x 1,5 mm

Toepassing
Na de loofafscheider waar de grote vuildelen worden verwijderd, komt het te infiltreren water in
de zandvangput. Hier bezinken de zwaardere delen en stroomt het water door een gaasfilter naar
het IT-riool of infiltratiebox.
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Systeem: DuBoRain Zandvangput, diameter: 315 mm, GY-rooster
maatvoering: in 110 mm/ uit 125 mm

101010 252699 aanbrengen PVC zandvangput st 1.00 V
betreft zandvangput in regenwatersysteem
situering:
volgens tekeningnr.:
Type: DuBoRain Zandvangput st 1.00 L
diameter: 315 mm
aansluitingen:
- ingaand: 110 mm
- uitgaand: 125 mm
voorzien van gietijzeren rooster st 1.00 L
fabrikaat: DYKA B.V., of gelijkwaardig
verbinding buis-putaansluiting 
d.m.v. mof met rubbermanchet

Voordelen:
- Goed toegankelijk
- Eenvoudig te reinigen
- Compacte filtering

Installatie voorschrift:
De bodem van het gat iets dieper uitgraven. Met zand aanvullen, uitvlakken en verdichten. Put
stellen en verbinden met inlaat 110 mm en uitlaat 125mm. Rondom de put met zand aanvullen
en in lagen van 30 cm verdichten. 
* Indien put verhoogt moet worden, de universele stelring (art. no. 3727500) en een opzetring
toepassen (art. nrs. 3741201 t/m 3741207), (1 t/m 7 cm).

Onderhoud
- Het reinigen van de zandvangput dient periodiek te geschieden.
- Afnemen van PVC-deksel of gietijzeren deksel
- Indien water boven de invoerstaat, is het gaasfilter verstopt.
- Put ledigen tot onder inlaat niveau
- T-stuk uit de uitlaatmof trekken met draaiende bewegingen.
- Filter schoon spuiten (geen hogedruk)
- Zandvang leeg scheppen.
- T-stuk en deksel weer op hun plaatsen brengen.
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