AVK Hydrant 27/00 - voordelen
Nr. 100067_NL_Datasheet
VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN MET HYDRANTEN.
-

Niet alle hydranten zijn voorzien van breekkoppelingen, bij het omrijden van een hydrant zonder
breekkoppeling breekt deze ondergronds waardoor bij vervanging het gehele hydrant moet worden
uitgegraven. Hydranten voorzien van een breekkoppeling, zoals de 27/00, breken bovengronds, deze
kunnen zonder het uitvoeren van graafwerkzaamheden worden gerepareerd.

-

Indien er breekkoppelingen aanwezig zijn, worden deze vervaardigd uit gietijzer of koolstofstaal,
waardoor ze geheel vast roesten. Dit maakt demontage onmogelijk (alle producten uit de USA). Om dit
probleem te voorkomen is de breekkoppeling van de 27/00 vervaardigd uit RVS 316 L.

-

Voetkleppen zijn vaak boven de zitting gemonteerd, daardoor kunnen bij defecten zoals het
rotten/roesten van de kop of omrijden van het hydrant, levensgevaarlijke situaties ontstaan. Delen van het
hydrant zoals bijv. de spindels kunnen door de druk worden gelanceerd (VAG, Kolk, RMI). De voetklep
van de 27/00 is onder de zitting gemonteerd.

-

Voetkleppen zijn vaak opgebouwd uit verschillende onderdelen en losse zittingringen, indien het water
niet geheel zuiver is, kan de voetklep worden beschadigd. Een enkele schelp of scherpe steen kan de
losse zittingringen aantasten. De voetklep van de 27/00 is uit één deel vervaardigd en heeft geen losse
zittingringen.

-

Veel hydranten zijn vervaardigd uit een groot aantal onderdelen. Dit maakt het hydrant complex en
ondoorzichtig, daarnaast verhoogt het hoge aantal onderdelen de kans op defecten (veel producten uit de
USA en bijvoorbeeld RMI & VonRoll). Het aantal onderdelen van de 27/00 is beperkt waardoor deze
simpel van opbouw is gebleven, ook is het eenvoudiger voor de gebruiker om onderdelen op voorraad te
hebben.

-

Hydranten worden 24 uur per dag blootgesteld aan invloeden van buitenaf. Invloeden zoals zout water,
wind, regen, erosie, de grond waar het hydrant in staat, het grondwater waar veel hydranten permanent
in staan, tasten het hydrant in een snel tempo aan. Om dit tegen te gaan is een in- en uitwendige epoxy
coating noodzakelijk. Weinig hydranten worden hiervan voorzien. De 27/00 is volledig epoxy gecoat
zowel aan de binnen als aan de buitenzijde.

-

Vroeg of laat zullen door invloeden van buitenaf de moeren en bouten van een hydrant vast roesten,
Naast het onverzorgde uitzicht dat zo’n hydrant geeft kan deze nauwelijks of niet meer worden
gedemonteerd. Om oxidatie te voorkomen zijn alle bouten, moeren en internals van de 27/00 uit RVS
316L vervaardigd.

-

Drain inrichtingen hebben vaak vlotterachtige constructies die uit bewegende delen bestaan. Door
oxidatie en/of verstopping kunnen deze niet meer functioneren. De drain van de 27/00 heeft geen
bewegende delen en word automatisch iedere keer als het hydrant geopend of gesloten word gespoeld.
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KENMERKEN HYDRANT SERIE 27/00
Het bovengrondse hydrant serie 27/00 kenmerkt zich door zijn langere levensduur en lagere onderhoudskosten
ten opzichte van andere hydranten.
Hierbij een overzicht van de kenmerken van de 27/00:
Is voorzien van een breekkoppeling.
Breekkoppelingen, spindel, bouten, moeren en alle internals zijn vervaardigd uit een corrosie bestendig
materiaal zoals RVS 316L.
Is volledig opgebouwd uit nodulair gietijzer.
Is volledig epoxy gecoat, zowel aan de binnen als aan de buitenzijde.
Is voorzien van een drain die geen bewegende delen heeft en die automatisch wordt gespoeld iedere
keer als het hydrant geopend of gesloten word.
De klep is onder de zitting gemonteerd, zodat het hydrant altijd afdicht bij omrijden en onderhoud.
De voetklep is vervaardigd uit één deel, geen losse onderdelen of zittingringen.
Is simpel is qua constructie, minder onderdelen en overzichtelijk.
Diverse extra aansluitingen mogelijk d.m.v. de multi-outlet of monitor elbow tussenstuk.
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