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Doorvoerbocht

Aansluitbocht (Eandis gekeurd)

Toepassing

Het DS energiepunt bestaat uit 5 gekoppelde doorvoeren
die het mogelijk maken op een snelle en eenvoudige manier
gas, water, elektriciteit, telefoon en televisie conform in huis
binnen te brengen.

Straalbochten vinden vooral hun toepassing in de funderings- en bekistingssector. Ze verzorgen een gemakkelijke
oplossing als doorvoerelement voor allerhande leidingen
die dienen getrokken te worden (water, electriciteit,…).

Voordelen
• Gebruiksvriendelijk en prijsgunstig
• Gas- en waterdicht
• Bestaande uit 5 gebogen buizen samengehouden door
een speciaal ontworpen klemsysteem
• Buizen uit eerstekeuze PVC met een wanddikte van
3.2 mm
• Voorzien van mofsysteem met rubberring
• Bestaande uit 2 buizen met ø110, twee buizen met
ø50 en één buis met ø75
• Voorzien van polystyreen opzetstuk om de openingen
in de fundering vrij te houden
• Aan de bovenzijde voorzien van vaste en duidelijke
pictogrammen
• Volledige hechting met metselspecie of beton door het
hiervoor ontworpen klemsysteem
• Gemakkelijk te verankeren door de vrije ruimte tussen
de bochten

Voordelen
• Eén zijde voorzien van ringmof, wat de aansluiting
vergemakkelijkt
• Makkelijk te plaatsen
• Gelijkmatige straal

R = 600 mm (Ø 50 / Ø 75)
R = 700 mm (Ø 110 / Ø 125)
R = 800 mm (Ø 160)

Soorten
diameter 50 x 3,0 mm met ringmof met een straal van 600 mm
diameter 75 x 3,0 mm met ringmof met een straal van 600 mm
diameter 110 x 3,2 mm met ringmof met een straal van 700 mm
diameter 125 x 3,2 mm met ringmof met een straal van 700 mm
diameter 160 x 3,2 mm met ringmof met een straal van 800 mm
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De DS ENERGIEKIT of Bekistingsstuk wordt gebruikt
als inbouwelement in de fundering. Hieruit komt dan
ook
zijn
standaardbreedte
van
30cm
voort.
Het doet dienst als doorvoerelement van de nutsvoorzieningen en vindt zijn toepassing vooral in de kelderbouw.

Voordelen
•
•
•
•
•

Gebruiksvriendelijk
Gas- en waterdicht
Gemakkelijke toegankelijkheid door ruime diameters
Verankerd via een speciaal ontworpen klemsysteem
Voorzien van duidelijke pictogrammen

De DS Energiekit komt met 5 doorvoeren
• Gas- en waterdoorvoer Ø 110
• Elektriciteitdoorvoer Ø 75
• Telefoon- en televisiedoorvoer Ø 50
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