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Manifold

Mange tilkoblinger
og lite plass
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Mange tilkoblinger
Ofte er det nødvendig med mange tilkoblinger av PE-rør inni kum. Da brukes det gjerne en samleflens.
Basals Combi-type 5 er også en preferert pakning for innføring av disse rørene.
Rørene er ikke fleksible og det blir fort veldig trangt inni kum. I slike tilfeller vil kjerneboring av hull med
AR-pakning være en løsning som sikrer ønsket antall tilkopling samtidig som at det blir plass i kummen.

Eksempel på løsning med kjerneboring Ø 53 mm + AR-32 pakning for hver stikkledning
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Mange tilkoblinger

Det blir lite plass i kummen.

Til tross for mange tilkoblinger vil det bli mulig å gjennomføre.
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Få tilkoblinger
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Basal Manifold® pakning
F 911-5

Esco stikkledningskum er unik ved at stikkledning
med stoppekran tilknyttes hovedledning i kum.
Faren for lekkasje i anboringsklammer elimineres
og eventuell lekkasje i stikkledning avdekkes
enkelt fra kummen.
Basal Manifold pakning F 911-5 (Juret) fører rørene rett
gjennom kumveggen, uten bøy og bend, og tilknyttes direkte
til samleflensen. Dette gir en trygg og sikker montering.
Rørene ligger ikke i bunnen av kummen med fare for å bli ødelagt ved nedstigning
og service i kummen.
Helt enkelt genialt!
Samleflens DN150 har mulighet for tilkobling av 4 stikkledninger.
Samleflens DN200 har mulighet for tilkobling av 6 stikkledninger.
Manifoldpakningen har 6 uttak tilpasset DN32/DN40.
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Eksempel på bruk av Basal Manifold pakning F911
Combi type 5.

Basal og Ulefos Esco har i samarbeid med brukere
utviklet en ny vannkum med betegnelsen:
Esco stikkledningskum.

