Reiniging en inspectie
Veilig uitgevoerd vanaf het bodemoppervlak
Waarom pigging (reinigen of

Dit werk hebben wij met het QUICK-PIG-station verplaatst

inspecteren van pijpleidingen)?

naar het bodemoppervlak. Daardoor kunnen medewerkers

Net als bij alle andere soorten leidingwerk vereist

de Foam-pig zonder enig risico aanbrengen en verwijderen.

PE-drukleidingwerk een periodieke inspectie en reiniging.
Dat garandeert de veilige werking en het behoud van

Levenscyclus-kosten

de prestaties van het drukleidingwerk. Het Quick-Pig

Met gebruik van een eenvoudige bajonetverbinding

pigging-station is precies de juiste keuze voor zowel

kan één persoon de Foam-pig insteken en verwijderen,

nieuw als bestaand leidingwerk, als u op zoek bent

terwijl deze op straatniveau werkt. Hetzelfde geldt voor

naar een rendabele oplossing die uiterst veilig is.

de periodieke inspectie van de (riool)drukleidingen, die
bijvoorbeeld wordt uitgevoerd in overeenstemming met

Veiligheid

de nationale zelfbewakingsrichtlijnen. Het geavanceerde

Ons QUICK-PIG-station verbetert aanzienlijk de veiligheid

QUICK-PIG-station met zijn bajonetverbinding zorgt

van de medewerkers die op locatie werken. Het is een stap

voor een gigantische verkorting van de werktijd voor

verder dan de krappe en slecht geventileerde onderhouds-

leidingonderhoud en -reiniging.

schachten, waarin medewerkers omlaag moeten klimmen.
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Steek de
Foam-pig in.

Steek de Foam-pigdrager in het station
en vergrendel deze
met gebruik van de
bajonetverbinding.

Dankzij de optionele spoelverbinding
kan op locatie ook een spoelvoertuig
worden gebruikt.
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Open de gesloten leiding opnieuw.
De Foam-pig aan het werk.

Zonder een schacht en zonder corrosie
Eenvoudige installatie dankzij het 100% PE-design
Rendabel

Duurzaamheid

Wanneer het QUICK-PIG-station vanaf het bodemoppervlak

Vanwege corrosie moeten conventionele inspectie

kan wordt gebruikt, zijn er geen ingewikkelde schacht

openingen vaak worden verwijderd en vervangen.

constructies met uitgebreide werkvloeren meer nodig.

Daaraan tegengesteld zijn alle componenten van het

Dat betekent ook minder planning en bouwkundige

QUICK-PIG-station die in contact komen met het medium,

voorzieningen. De installatie kan worden uitgevoerd door

gemaakt van 100% PE-100 RC. Alle andere componenten

aanneembedrijven voor leidingwerk. Het compacte design

zijn vervaardigd met gebruik van V4A en kunnen worden

van het QUICK-PIG-station heeft alleen een minimaal

geïnspecteerd en vervangen, zoals nodig is. Dankzij

invasieve bouwput nodig. Dientengevolge kan deze ook

deze combinatie is een lange levensduur gegarandeerd.

achteraf in bestaande leidingwerksystemen worden
geïntegreerd.
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05 Verwijder de
Foam-pig
Het QUICK-PIG-station is ontworpen
om een maximale stroming te garan
deren voor dagelijks gebruik.
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De Foam-pig kan
met gebruik van de
bajonetverbinding
boven de grijper
worden verwijderd,
die wordt gebruikt
voor pigging.
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