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DRIJVENDE AANZUIGINGEN
Aanzuiging voor het zuiverste water

PRODUCTOMSCHRIJVING
Complete set ten behoeve van een flexibele drijvende aanzuiging in de 
tank. Het set bestaat uit een messing tankdoorvoering met een verlengde 
schroefdraad om een goede fixatie te waarborgen. De slang heeft een 
geperste koppeling om het aanzuigen van lucht te voorkomen. De drijver 
is uit één stuk geproduceerd om lekkage te vermijden. Leverbaar in een 
uitvoering met 2 of 3 meter slang.

Daarnaast zijn er twee types aanzuigkorven de Twist en de Saff. De Twist 
heeft een grove maasgrootte van 1 mm en de Saff een fijne maasgrootte 
van 0,44 mm. In principe is de Twist bedoeld voor regenwatersystemen 
met een Trident voorfilter en de Saff bij systemen zonder voorfilter.

De speciale tankdoorvoering met speciale flexibele slang voorkomt 
frictiekrachten zodat de waterdichtheid gewaarborgd blijft, ook na 
meerdere jaren.

TOEPASSINGSGEBIED
Bij toepassing van de drijvende aanzuigingen TWIST en SAFF wordt het 
water 15 cm onder de waterspiegel aangezogen.  Daar bevindt zich 
het zuiverste water in een tank. Bij een lage waterstand voorkomt de 
slanglengte dat de aanzuigkorf op de bodem valt. Zo wordt de pomp 
beschermd tegen zowel drijvend vuil als sediment.

BESTELGEGEVENS

Art nr NAAM PG

403651 Drijvende aanzuiging TWIST lengte 2 m 2

403652 Drijvende aanzuiging TWIST lengte 3 m 2

403653 Drijvende aanzuiging SAFF lengte 2 m 2

403654 Drijvende aanzuiging SAFF lengte 3 m 2

403655 Aanzuigslang 1’’ , spiraalversterkt, rol 30 meter 2

403656 Aanzuigslang 1’’ , spiraalversterkt, rol 15 meter 2

403657 Aanzuigslang 1’’ , spiraalversterkt, per meter 2

403658 Aanzuigset met filterkorf, terugslagklep, slangtule en -klem 2

MATERIAAL
NAAM MATERIAAL

Tankdoorvoering Messing

Spiraalversterkte slang Bacterieremmend thermoplast

Zuigkorf RVS

Slangklemmen RVS

Voetklep PP en Messing

Drijver PE

Spiraal RVS

PG-wartel

TankdoorvoeringDop
PE-schroef-verbinding

Drijvende laag vuil

Sedimentlaag

Mantelbuis

Toevoer

Sifon met klem

Afvoer met 
keerklep

Drijvende aanzuiging SAFF

AANSLUITSCHEMA

LEVEROMVANG 
Product bestaat uit: 1 x roestvrij stalen inox aanzuigkorf met 
maasgrootte van 1 mm TWIST of 0,44 mm SAFF, met drijver 
en bevestigingsbeugel, 1 bacterieremmende flexibele slang 1”  
met slangtule met ingebouwde voetklep, 1 x messing tankdoor-
voering 90° hoekstuk met slangtule inclusief dichtingring.


