WASTELINE 340
Kunststof pompschacht voor afvalwater

PRODUCTOMSCHRIJVING

De GEP pompschachten zijn gemaakt van PE, vervaardigd uit één stuk. De
schacht is geschikt voor het opslaan en verpompen van regenwater. In de
wand zijn aansluitingen voorzien van DN 110 (ingang), DN 50 (uitgang) en
elektromantelbuis DN 50 die op klantspecificatie aangebracht worden.
Op de uitgang wordt het Wasteline Easy 1-pompputset aangesloten.
Hierover kan de Varitank binnenschacht gemonteerd worden en is daarmee geschikt voor het gehele Varitank dekselset assortiment.

Recyclebaar

TOEPASSINGSGEBIED

De pompschacht moet worden ingegraven tot op een diepte bepaald
door het niveau van de aanvoerbuizen en van de afwerking (het natuurlijke milieu, openbare riolering,.... )
De pompschacht moet toegankelijk zijn voor onderhoud en/of ruiming.
De pomputten kunnen voor 1/3 deel in het grondwater geplaatst worden mits er genoeg contragewicht is om opdrijving te voorkomen.

Type:

340

Volume in liter:

340

Hoogte in mm:

1200

Diameter in mm:

600

Gewicht in kg excl. pompen:

18

Materiaal:

PE

Gatenzaagset met
manchetdoorvoering

TECHNISCHE GEGEVENS
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Optie: schacht met kraag om in beton te storten

Optie: inkortbare verlengschacht 60 cm

TECHNISCHE SCHEMA’S
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OPTIES

WASTELINE EASY 1

Wasteline Easy 1 pompputset
Het Wasteline Easy 1 pompputset omvat het materiaal en inbouwwerk van
het PE leidingwerk in de gekozen put. Het Wasteline Easy 1 pompputset
bestaat uit PE buizen (50 mm), PE koppelingen (50 mm/ 2”) en een balkeerklep. De PE buizen en balkeerklep worden aangesloten tussen de afvoer
DN 50 en de gekozen dompelpomp.

TECHNISCHE TEKENINGEN

LEVEROMVANG

Product bestaat uit: kunststof pompschacht Wasteline 340, gatenzaagset, rubber doorvoer t.b.v. 110 mm buis, 50 mm mantelbuis aansluiting t.b.v. elektra,
50 mm buisstuk t.b.v. ontluchting. Dekselset is NIET meegeleverd, zie hiervoor de Varitank dekselsets.
Optie: compleet ingebouwd en voorgemonteerd Wasteline Easy-1 pompputset en inkortbare verlengschacht 60 cm.

BESTELGEGEVENS
Art nr

NAAM

PG

Art nr

NAAM
GEP Compleet pompputset Easy-1

3

Verlengstuk inkortbaar 60 cm

3

407112

Pompschacht 340 liter

3

407192

407188

Wasteline 340 met instortplaat

3

403512
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