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Productinformatie 736

AQA/BEFU RSA
RVS schuifafsluiters

AQA/BEFU RSA RVS schuifafsluiters
onderscheiden zich door hun robuuste
uitvoering, zeer gunstige prijs/kwaliteit
verhouding en snel te leveren maatwerk.

BEDIENING/AANDRIJVING:
N spindelbediening (enkel of meervoudige draad)

KENMERKEN:
N voor doorlaten 150x150 tot 3000x5000 mm

N elektrische of hydraulische aandrijving

N voor plaatsing in schachten of goten

N besturingsinstallaties en afstandsbediening

N extra lichte handbediening met
handwiel en overbrenging (4,5:1)

N tandheugel- of pennenbaan overbrenging

N 2-zijdig dichtend van 5 tot 30 mwk
N RVS 304, 316 of andere materialen
N dubbellips afdichting of met aandrukkeilen
N niet-stijgende of stijgende spindels
N stijgend of dalend openend, in delen of opzij
N opbouw op vlakke of ronde schachtwand, of
aanstortproﬁelen aangepast aan constructie
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AQA/BEFU SCHUIFAFSLUITERS:
STANDAARD UITVOERINGEN EN -OPTIES
MAATWERK EN D&C PROJECTEN
Wij leveren afsluiters in standaarduitvoeringen en
in de gunstigste prijs/kwaliteit verhouding.
Tevens leveren wij ontwerp en berekening voor
maatwerk uitvoeringen en design & construct.
De schuiven kunnen worden uitgevoerd met elk
gewenst type bediening en overbrenging.
Montagewerkzaamheden worden door eigen
montagedienst uitgevoerd.
specialisatie in grote schuifafsluiters

levering met veel varianten bediening en aandrijving

hoogwaardige afwerking in alle details
AQA HAS
compacte hydraulisch
aangedreven schuifafsluiter
N robuuste schuifafsluiter,
voor 6 mwk, optie 10 mwk
N onderhoudsarme
vuilwater bestendige
hydraulische cilinder
N korte open- en sluittijd
N minimale inbouwhoogte

AQA HydraSep levert een breed programma watertechniek
N afsluiters, terugslagkleppen, afvoer- en niveauregulering,
waterberging, spoelsystemen, overstortzeven, roosters,
lamellenafscheiders, monitoring

N ook horizontaal of naar
beneden openend

N advies en ontwerp, D&C en ombouwprojecten,
besteksvoorbereiding en tekenwerk

N opties: standherkenning,
debietregelsysteem,
foutmelding (blokkering),
automatische deblokkering

N hoogwaardige besparende duurzame oplossingen
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N tot 2000x2000 mm

