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BESTE KLANT!

BRANDKRAANPUTTEN

STRONG afsluiterkamers en putten worden gebruikt om
knooppunten in drukleidingen onder te brengen. Zelfs de
meest veeleisende klant vindt bij ons een passende afsluiter
kamer of put.

Brandkraanputten zijn bedoeld
voor de ondergrondse installatie van
brandkranen. Het is een compacte
put, voorzien van een brandkraan
en een afvoerbuis.

Naast STRONG afsluiterkamers en putten, omvat ons product
assortiment ook pompstations met dompelpompen, boosterpompstations, tanks, septic tanks en andere producten van
hetzelfde merk.
Gedetailleerde informatie over al onze producten is
beschikbaar op www.vankaam.eu.
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100% HERBRUIKBAAR PE-MATERIAAL

GAAT LANG MEE IN KOUDERE KLIMAATZONES

VEILIG IN ONDERHOUD

BESTAND TEGEN MECHANISCHE SCHADE

DE GEGARANDEERDE LEVENSDUUR VAN
HET PE-MATERIAAL IS 50 JAAR

GARANTIE
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- Inwendige diameter van
de put: ID1000 mm
- Drukleidingen: D110 mm
- Afvoerbuis: D50 mm
- Service-opening: Kunststof deksel DN700 mm,
IWS STRONG CHAMBERS
gietijzeren deksel DN600 mm (40T)
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• Inside diameter of chamber:
ID1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2400 mm
• Pressure piping: D32 up to 630 mm
• Service opening: Plastic cover DN700 mm, rectangular plastic cover, cast iron cover (40T)
DN600 mm, rectangular 600x1200 mm

WATERMETER WELLS
Watermeter wells are used to measure the amount of
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Plastic cover DN 700

Kunststof deksel DN 700
Plastic cover DN 700
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Cast iron cover DN 600

680x940
650x835

755x1155
680x940

945x1535
755x1155
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945x1535
945x1535

Use lift belts to lift a valve chambers or
wells. If necessary, use a spreader bar.
It is important to make sure that the
lift belts do not damage any protruding
parts. Do not put steel cables or chains
around the valve chamber or well. When
lifting the valve chamber or well use all
available lifting eyes and guide ropes.
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LIFTING OF VALVE CHAMBERS
OR WELLS

945x1535

Rectangular plastic cover
Dimensions of service opening [mm]
Rectangular plastic cover
Dimensions of service opening [mm]
Rechthoekige kunststof deksel
Afmetingen van service-opening [mm]
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After the concrete base plate has
been installed, the valve chamber
or well must not be lifted by its lift
hooks but only by the base plate or
the base plate’s hooks.
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Rechthoekige gietijzeren deksel 600x1200 mm
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for preventing wastewater leakage into
particularly durable in Nordic climate.
TRONG valve chambers and wells are
soil or soil water penetration into the
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particularly
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klimaatzones. De tankcilinders van STRONG afsluiterkamers
Cover: PE, 50mm of
Service opening: PE,
cylinder: PE, double wall
Ladder: A4,
en putten
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van ten minste Tankabsoluut
lekdicht zijn.
thermal insulation
50mm of thermal insulation
and ring stiﬀ ness SN2 kN/m²
non-slippery
Cover: PE, 50mm of
Service opening: PE,
Tank cylinder: PE, double wall
Ladder: A4,
thermal insulation
50mm of thermal insulation
and ring stiﬀ ness SN2 kN/m²
non-slippery

Deksel: PE, 50 mm
thermische isolatie

Service-opening: PE,
50 mm thermische isolatie

Tankcilinder: dubbelwandig PE,
ringstijfheid SN2 kN/m²
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1. A trench for the installation of a valve
chamber or well shall be dug with
a diameter of at least 1.2 meters
larger than the diameter of the valve
chamber or well. This is because
there is enough space around the
valve chamber or well installed in
the trench to compact the backfill
material.
2. The bottom of the trench is filled
with sand with a thickness of 300
mm and compacted.
3. When anchoring a valve chamber
or well, proceed as described in the
chapter: Anchoring.
4. Lift the valve chamber or well into
the trench and make sure that the
valve chamber or well is not inclined
vertically.
5. Next, start backfilling the trench as
in Chapter: Backfill.

min 600 mm
described

Ladder: A4, antislip

300 mm

D + min

300 mm

300 mm

6

D
D + min 1200 mm

D
D + min 1200 mm

5
6

6

min 600 mm

6. When the backfill reaches the inlet
pipe height, connect the valve chamD
ber or well to the water pressure
D
+
min
1200
mm seal around the
pipes and carefully
pipes.

described
in Chapter: Backfill.
6. When the backfill reaches
the inlet
pipe height, connect the valve cham6. When the backfill reaches the inlet
6
ber or well to the water pressure
pipe height, connect the valve champipes and carefully seal around the
ber or well to the water pressure
pipes.
pipes and carefully seal around the
pipes.
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the
chapter:
Anchoring.
4. Lift
the
valveconnect
chamber
orvalve
well into
pipe
height,
the
chambereikt,
sluit
dan
de
afsluiterkamer
of put aan op de
the
make
sure
that
the chamber or well into
4. Lift
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5. Next, start backfillingvertically.
the trench as
described in Chapter:
Backfi
ll. backfilling the trench as
5. Next,
start

INSTALLATION OF VALVE
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Grind

De grinddeeltjes mogen niet kleiner zijn dan 3 mm en niet
groter dan 20 mm.

Zand

worden gebruikt als de bodemomstandigheden dit vereisen.
De breedte en lengte van de ankerplaat moeten minimaal
600 mm groter zijn (300 mm voorbij elke rand van de afsluiterkamer of put) dan de afsluiterkamer of put; dit is voldoende
om een afsluiterkamer of put te verankeren met een diameter
tot 2.000 mm. Gebruik om een afsluiterkamer of put met een
diameter van 2.400 mm te verankeren een ankerplaat van
3,2 x 3,2 m. Er kan ook een betonnen afsluiterkamer of put-
bodem van de juiste afmetingen worden gebruikt. De afmetingen van de ankerplaat kunnen in overleg met de ontwerper
worden verkleind op basis van de situatie ter plaatse.

De zanddeeltjes mogen niet groter zijn dan 3 mm.

Zand/grindmengsels

Er kunnen mengsels van zand en grind worden gebruikt als
de componenten voldoen aan de bovenstaande vereisten voor
grind en zand. Zand/grindmengsels moeten worden verdicht
zoals hieronder wordt beschreven.

VERANKERING

Hefkracht van oppervlaktewater
Om de hefkracht van oppervlaktewater te neutraliseren en
ervoor te zorgen dat de afsluiterkamer of put op zijn plek blijft,
moet de afsluiterkamer of put worden verankerd. Het gewicht
van de ankerplaat plus het gewicht van de afsluiterkamer of
put en het gewicht van het opvulmateriaal op de randen van de
ankerplaat die uitsteken voorbij de afsluiterkamer of put moet
ten minste gelijk zijn aan de hefkracht. Gewoonlijk wordt geen
IWS STRONG CHAMBERS
rekening gehouden met frictie tussen de buitenwand van de
afsluiterkamers of putten en het opvulmateriaal (het wordt
beschouwd als een voorbehoud).

INSTALLATION

De zijwaartse afwijking van een afsluiterkamer of put
van de verticale lijn mag niet worden gecorrigeerd
met wiggen tussen de ankerplaat en de bodem van
de afsluiterkamer of put. De ankerplaat moet vlak en
waterpas zijn.

zorgen voor een goede
verankering
moetvalve
het juiste
opvul
16 bolts
for an ID2400
chamber
or well. en goed worden verdicht in overmateriaal worden gebruikt
eenstemming met de instructies in het hoofdstuk: Opvulling.
In the diameter ID1000 mm valve
chambers or wells, the bottom plate is
so much wider than the valve chamber
or well tank cylinder that the valve
De afsluiterkamer
of put mag niet worden geïnstalchamber or well does not require an
leerd in een bodem
laag draagvermogen.
anchor met
slab. een
To ensure
anchorage, the
In dit geval moet
het
opvulmateriaal
vanbe
deused
bodem
correct backfill material must
and
carefully
compacted
as
described
worden gescheiden met geo-textiel om menging te
voorkomen. in the section: Backfill.

min 300 mm

200 mm
Concrete anchoring base slab

Concrete
Beton

min 300 mm

min 500 mm

VEREISTEN VOOR HET OPVULMATERIAAL
Zand en grind zijn geschikte opvulmaterialen. Het opvul
materiaal moet schoon zijn, vrij stromend, en mag geen ijs,
sneeuw, klei, organische stoffen, of te grote of zware voor
werpen bevatten die de afsluiterkamer of put kunnen beschadigen. De vereiste minimum bulkdichtheid is 1.500 kg/m³.

anchoring bolts
Anchoring with a concrete slab
requires the use of corrosion-proof
anchoring bolts fixed to the anchoring
slab at equal intervals along the valve
Wedge anchor
chambers or wells diameter. The valve
M20x150
chambers or wells bottom already has
ready-made openings for M20 anchoring bolts.
The number of anchoring bolts per
valve chamber or well:
8 bolts for an ID1200 valve chamber
Steel reinforcement
or well,
12 bolts for an ID1400 valve chamber
Bij de afsluiterkamers
putten met een diameter van 1000 mm
or of
well,
12 bolts for an
valve chamber
(ID1000 mm), is de bodemplaat
zoID1600
veel breder
dan de tank
or well,
cilinder van de afsluiterkamer
of put, dat de afsluiterkamer of
12 bolts for an ID2000 valve chamber
put niet hoeft te worden
verankerd met een ankerplaat. Om te
or well,

Betonnen
ring with
met dichte
Concrete ring
closed bodem
bottom

Anchoring the valve chamber or well
by casting its lower part into concrete
In difficult installation conditions (deep
IWS STRONG CHAMBERS
depth, difficult soil condiDe afsluiterkamerinstallation
of put verankeren
OPVULLING
etc.), we
recommend casting
door de onderkanttions,
in beton
te gieten
De afsluiterkamer of put wordt aan alle zijden opgevuld met
the valve chambers or wells lower part
In moeilijke installatie-omstandigheden (grote installatiediepte,
lagen grind of zand met een totale dikte van 300 mm, waarbij
into concrete. To do so, compact and
moeilijke bodemomstandigheden,
raden
aana het
elke laag wordt verdicht tot 95% van de natuurlijke dichtheid
level the trench enz.)
bottom,
thenwe
place
concrete
ring with closed
bottom
on te
onderste gedeelte van
de afsluiterkamer
of put
in beton
van de bodem. Gebruik in geval van een hoog grondwaterpeil
BACKFILLING
it and lower
the valve
or well
gieten. Verdicht daarvoor
de bodem
vanchamber
de greppel
en maak
of natte en zware grond (bijv. klei) alleen grind als opvul
into the
ring.orThe
near the valve chambers or wells pipe
The valve
chamber
well concrete
trench is ring with
deze vlak. Plaatsfilled
vervolgens
een
ring met een dichte
to avoid any materiaal.
empty spaces
on all sides
in
300betonnen
mm thick
closed
bottom
must
belayers
at least connections
500
remaining
there.
of gravel,
crushed stone or sand,
bodem erop, en laat
de afsluiterkamer
of comput indimension
de
ring zakken.
mm
high and with a suitable
pacting each layer to 95% of the soil’s
installing
chamberextra
or
so density.
that it Inextends
300
mm
fromWhen
the500
zorgvuldig wanneer u het opvulmateriaal verdicht
De betonnen ringnatural
met
dichte
bodem
moet
minimaal
mmthe valve Wees
case of high
soil
well to a green area, make sure the
valve
chambers
or wells
outer
in all
water
level
or
otherwisehebben,
wet
and heavy
nabij
de
buisaansluitingen
van de afsluiterkamers of putten
hoog zijn, en de juiste
afmetingen
zodatwall
deze
in
alle
cover reaches at least 100 mm above
soil (e.g.
clay soil), Fill
use the
only gravel
directions.
spaceorbetween
the
the
ground
in
order
to
prevent
stormom te voorkomen dat daar holtes achterblijven.
richtingen 300 mm
uitsteekt
de buitenwand van de
crushed
stone asvoorbij
backfill material.
Thethe
valve
chamber or well must not be installed in low-bearing soil. In this case,
valve
chamber
or well and the concrete
water from entering
chamber.
Take special care when compacting
afsluiterkamers of
putten.
Vulconcrete.
de ruimte tussen de afsluiter the filler surface must be separated with a geotextile to avoid mixing.
ring with
kamer of put en de betonnen ring met beton.

INSTALLATION

De bodem van de afsluiterkamer of put bevestigen
aan de betonplaat met behulp van ankerbouten

Voor het verankeren van de afsluiterkamer of put op de
betonplaat moeten corrosiebestendige ankerbouten worden
gebruikt, die op regelmatige afstanden door de onderrand van
de afsluiterkamer of put worden bevestigd. Er zijn al openingen
in de onderrand van de afsluiterkamer of put aangebracht voor
M20 ankerbouten.
Het aantal ankerbouten per afsluiterkamer of put:
- 8 bouten voor een ID1200 afsluiterkamer of put,
- 12 bouten voor een ID1400 afsluiterkamer of put,
- 12 bouten voor een ID1600 afsluiterkamer of put,
- 12 bouten voor een ID2000 afsluiterkamer of put,
- 16 bouten voor een ID2400 afsluiterkamer of put.

Het berekende tegengewicht is afhankelijk van het maximale
grondwaterpeil (de veiligste manier is ervan uit te gaan dat het
grondwaterpeil maximaal
tot aan
grondoppervlak
staat) en
Attaching
the het
valve
chambers or wells
het gewicht van een bottom
lege afsluiterkamer
of slab
put. using
De hefkracht is
to the concrete
anchoring
dan gelijk aan het volume
van bolts
de afsluiterkamer of put.
Anchoring with a concrete slab
requires the use of corrosion-proof
Betonnen ankerplaat
anchoring bolts fixed to the anchoring
Als een ankerplaat benodigd
is, moet
deze
bestaan
uit ten
slab at equal
intervals
along
the valve
Ankerbout
Wedge anchor
chambers
wells
diameter.
The valve
minste 200 mm dik beton
met or
een
laag
lichte, versterkte
M20x150
M20x150
or wells bottom already has
wapening (raster vanchambers
200 x 200,
staafdiameter
ready-made openings for M20 anchor7 mm, 3,02 kg/m²), minimale
ing bolts. sterkte 21 N/mm² (na 28 dagen).
De ankerplaat moet The
worden
geïnstalleerd
opbolts
een per
300 mm dik,
number
of anchoring
valve chamber
or well:is tot minimaal
vlak zandbed, dat mechanisch
verdicht
8 bolts
for an ID1200
valve chamber
reinforcement
wapening
95% van de standaard
dichtheid.
Sulfaatbestendig
beton moet SteelStalen
or well,
12 bolts for an ID1400 valve chamber
or well,
12 bolts for an ID1600 valve chamber
6
or well,
12 bolts for an ID2000 valve chamber
or well,
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100mm
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300
300mm
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300mm
mm
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300mm
mm
300
300mm
mm
300
300mm
mm
300
300mm
mm
300

300
300mm
mm

min 300 mm

300
300mm
mm
300
300mm
mm

200 mm

Greppelbodem
Trench
bottom

300mm
mm
300

ConcreteBetonnen
anchoringankerplaat
base slab
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In verkeersgebieden moet de afsluiterkamer of put altijd
voorzien zijn van een gietijzeren deksel die met een telesco
pische buis in verbinding staat met de service-opening (Fig. A)
of wordt ondersteund door een betonnen verdeelplaat (Fig. B).
Dit voorkomt verkeersbelasting op de service-opening van de
afsluiterkamer of put.

Wanneer de afsluiterkamer of put wordt geïnstalleerd in
een groengebied, zorg er dan voor dat de deksel ten minste
100 mm boven het oppervlak uitsteekt, om te voorkomen
dat hemelwater in de kamer terechtkomt.

INSTALLATION
INSTALLATION UNDER

Een afsluiterkamer of put die wordt geïnstalleerd zonder
TRAFFIC AREA
volledige toplaag kan verschuiven onder invloed van
To avoid traffic load on a valve chamber
grondwater. Daarom moet er in geval van onderbreking
or well installed under traffic area, the
van het opvullen
van deorgreppel
voor
valve chamber
well must
be worden
covered gezorgd
by a 150 mm
thick
load
balancing
plate.
dat het grondwater
niet
in de
greppel
terechtkomt!
The plate must extend at least 300 mm
beyond the valve chamber or well in all
directions.

min 300 mm

150 mm

ve chamber
quipped with
ted to the
by means of
orted on a
plate (Fig. B).
on the valve
opening.

valve chamtime, the bolt
sure pipeline
r or well
necessary,

Wegdek
Road
pavement

!

!

Concrete load

Reinforced concrete load balancing
plate shall not remain lie to the
service opening of valve chamber
or well.

min 300 mm

3. Er mag slechts één persoon tegelijk op de serviceladder
van de afsluiterkamer of put staan, en die persoon mag
geen zware en lastig toepasbare items met zich meedragen.
Cast iron deksel
cover 40T
Gietijzeren
40T

4. Het is ten strengste verboden om alleen, zonder toezicht, in
een afsluiterkamer of put te werken.

Wegdek
Road
pavement
Betonnen
Concrete load
verdeelplaat
balancing plate

Reinforced concrete load balancing
plate shall not remain lie to the
service opening of valve chamber
or well.

Filler
Opvulmateriaal

5. Als de veiligheidsvoorschriften niet zijn nageleefd, worden
schadeclaims niet geaccepteerd.

GARANTIE
Voor de garantievoorwaarden verwijzen we u naar de algemene voorwaarden van Van Kaam BV te vinden op de website
WWW.VANKAAM.EU

Fig. B

Fig. B.
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min 300 mm

VEILIGHEID

Filler

Fig A.

Cast iron cover 40T

3. Repareer of vervang defecte onderdelen! De tankcilinder en
inwendige constructie van de afsluiterkamer of put vereisen
gewoonlijk geen speciaal onderhoud.

2. Voordat een afsluiterkamer of put wordt betreden, moet de
afsluiterkamer of put worden geventileerd!

Opvulmateriaal

Fig. A

!

2. Spuit de binnenwanden van de afsluiterkamer of put indien
nodig schoon met een hogedrukspuit, en verwijder bezinksel van de bodem.

1. De werkgever van het onderhoudspersoneel van de
afsluiterkamers of putten dient het onderhoudspersoneel
instructies te geven over de gevaren van elektriciteit en
toxische gassen en dient de nodige beschermingsmiddelen
te verstrekken.

balancing plate
Betonnen
verdeelplaat

Before pressurizing the valve chamber or well for the first time, the bolt
connections to the pressure pipeline
inside the valve chamber or well
must be checked and, if necessary,
retightened.

1. Als de afsluiterkamer of put is voorzien van schuifafsluiters,
ontluchtingsventielen, een watermeter of andere apparaten,
moet het onderhoud daarvan worden uitgevoerd in overeenstemming met de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant
van de apparaten.

Fig A.

150 mm

valve chamber
affic area, the
ust be covered
alancing plate.
least 300 mm
er or well in all

Gietijzeren
40T
Cast iron deksel
cover 40T

Road pavement

Fillerblijven
De verdeelplaat van gewapend beton mag niet
liggen in de service-opening van de lege afsluiterkamer
of put.

or well must always be equipped with
Om verkeersbelasting op een afsluiterkamer of put die onder
a cast iron cover connected to the
een verkeersgebied
ligtopening
te voorkomen,
moet
de of
afsluiterkamer
service
(Fig. A.) by
means
of put worden afgedekt
metpipe
eenorverdeelplaat
a telescopic
supported onvan
a 150 mm dik.
concrete
plate
(Fig. B). uitsteken
De plaat moet ten
minsteload
300balanching
mm in alle
richtingen
This prevents traffic load on the valve
voorbij de afsluiterkamer of put.
chamber or well service opening.

min 300 mm

Cast iron cover 40T

Concrete
load
Voordat de drukleiding in de afsluiterkamer of
put voor
balancing plate
de eerste keer op druk wordt gebracht, moeten de
bouten in de drukleiding in de afsluiterkamer of put worden gecontroleerd en indien nodig worden aangehaald.

a traffic areas,
the valve chamber
INSTALLATIEInONDER
EEN VERKEERSGEBIED

150 mm

TION

ONDERHOUD

Road pavement
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Notities

Notities

Resistant to mechanical damage

The PE material’s guaranteed lifetime is 50 years

VAN KAAM BV
Rechte Tocht 11
1507 BZ Zaandam
Nederland
+31 (0)75 631 48 41
info@vankaam.eu
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