Nieuwe terugstroombeveiliging van RAM
Speciaal ontworpen en ontwikkeld voor een
lange levensduur met lage onderhoudskosten.

Periodieke controle
Terugstroombeveiligingseenheden
zoals controleerbare keerkleppen EA
moeten volgens Waterwerkblad 1.4 G
periodiek, maar ten minste eenmaal
per jaar, gecontroleerd worden op
goede werking.

Verzegeling / controlelabel
Alle
terugstroombeveiligingseenheden serie TBE-EA zijn voorzien
van verzegelgaatjes. Noodzakelijk
voor daar waar de afsluiter in open of
gesloten
stand
moet
worden
verzegeld.
De kunststof aanrijgzegels kunnen
worden
voorzien
van
een
controlelabel met daarop ruimte voor
notatie van bedrijfsnaam, type
beveiliging, labelnummer, datum
controle en datum volgende controle.
Controlelabels en de bijbehorende
kunststof
aanrijgzegels
zijn
verkrijgbaar bij Uneto-VNI.

Uitvoeringen
Vanwege de diverse aansluiteinden
zijn de serie TBE-EA “Easy Service”
terugstroombeveiligingen
aan
te
sluiten op alle gangbare leidingsystemen. De TBE’s zijn leverbaar
met buitendraad- en knelaansluiting.

EA terugstroombeveiliging

Kogel met Teflon® coating

De terugstroombeveiligingseenheid
TBE-EA “Easy Service” is een
compacte terugstroombeveiliging met
een controleerbare EA keerklep en
een geïntegreerde kogelstopkraan
met aftapper, die het drinkwaternet
beschermt tegen het terugstromen
van verontreinigd water tot en met
vloeistofklasse 2.

Met de toepassing van kogels met
®
een Teflon coating wordt een grote
stap gezet in de bestrijding van
vastzittende kogelafsluiters als gevolg
van
aanslag
met
kalk
of
metaalhoudende sedimenten.

Vervangbare keerklepmodule
De vervangbare keerklepmodule
garandeert
een
eenvoudig
en
probleemloos onderhoud.
Onderhoud of vervanging van de
keerklepmodule
kan
worden
uitgevoerd zonder uitbouw van de
gehele terugstroombeveiliging.

In deze gevallen kan de Teflon
beschermlaag de levensduur van de
afsluiter zeer aanzienlijk verlengen.

Vrij van dode ruimtes

Kiwa kwaliteitskeurmerk
Vanzelfsprekend
zijn
de
terugstroombeveiligingen
voorzien
van het Kiwa kwaliteitskeurmerk.

De voordelen op een rij:


Door de speciale kogelconstructie zijn
de afsluiters volkomen vrij van dode
ruimtes
en
hiermee
absoluut
hygiënisch, omdat er geen groei van
micro-organismen zoals legionellabacteriën mogelijk is als gevolg van
stilstaand water.

Type

Art.Nr.

BE-prijs

TBE-EA “EASY SERVICE” DN15 15 X 15 MM KNEL
TBE-EA “EASY SERVICE” DN20 22 X 22 MM KNEL
TBE-EA “EASY SERVICE” DN15 15 MM KNEL X 3/4" BUI.DR.
TBE-EA “EASY SERVICE” DN20 22 MM KNEL X 1" BUI.DR.
TBE-EA “EASY SERVICE” DN15 3/4" BUI.DR. X 3/4” BUI.DR.
TBE-EA “EASY SERVICE” DN20 1" BUI.DR. X 1” BUI.DR.
TBE-EA “EASY SERVICE” DUO DN15 15 X 15 MM KNEL
TBE-EA “EASY SERVICE” DUO DN20 22 X 22 MM KNEL
LOSSE KEERKLEPMODULE VOOR VERVANGING
RVS HENDEL MET RODE HANDGREEP VOOR SERIE TBE-EA

28 0326
28 0327
28 0329
28 0330
28 0332
28 0333
28 0336
28 0337
29 9957
28 9918

€ 39,30
€ 46,10
€ 38,75
€ 44,35
€ 37,80
€ 42,90
€ 55,80
€ 67,45
€ 3,89
€ 4,27
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Ook is er een model met een tweede
kogelafsluiter voor afsluiting van het
benedenstroomse
leidingdeel.
Makkelijk bij onderhoudswerkzaamheden waarbij de kans bestaat dat
het leidingdeel na de beveiligingseenheid kan leeglopen.













Keerklep met geïntegreerde
afsluiter en aftapper
Eenvoudige controle van
keerklep
Betrouwbaar en
servicevriendelijk
Vervangbare kunststof keerklep
Geschikt voor perstechnieken
Kogel met anti-kalk coating
Praktische hendelbediening
Blijvend soepele bediening
Vrij van dode ruimtes
Korte inbouwmaten
Verzegelbaar
Prijsgunstig

Meer informatie: www.raminex.nl

