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TSK-synchro terugslagkleppen zijn al bij diverse
klanten in bedrijf in de meest uiteenlopende
toepassingen. De kleppen worden zowel in droge
als in nat opgestelde rioolgemalen toegepast. De
kleppen kunnen zowel horizontaal als verticaal
geplaatst worden. De ervaringen zijn ronduit
goed: slagloze sluiting en weinig vervuiling.
Meer weten? Neem contact met ons op!
Wij vertellen je graag meer over de nieuwe
TSK-synchro terugslagklep en de mogelijkheden.

Matjeskolk 23 7037 DZ Beek (Montferland)
T +31 (0)316 82 00 40
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UW NIEUWE ARVEON
TSK-SYNCHRO
TERUGSLAGKLEP
Arveon staat in de afvalwatermarkt bekend als autoriteit wanneer het
gaat over terugslagkleppen. De Arveon TSK-synchro terugslagkleppen

VERNIEUWINGEN ARVEON TSK-SYNCHRO

worden al sinds 1978 op grote schaal toegepast. Door advies, - en

INSPECTIE DEKSEL

ingenieursbureaus, waterschappen, gemeenten en aannemers worden wij

•

in een vroegtijdig stadium betrokken bij nieuwbouw en renovatie projecten.

Vergroot en schuin geplaatst deksel waardoor toegang tot kleplepel en rubber
afdichtelement gemakkelijk is.

Naast de ontwerpfase staat Arveon altijd klaar voor gemaalbeheerders en

•

Afgedopte draadgaten in de bovenzijde van het deksel voor montage van hijsogen.

servicemonteurs. Na de plaatsing en de oplevering komen wij op locatie

•

Het inspectie deksel wordt vastgezet met tapbouten. Moeren zijn niet meer nodig.

om, waar nodig, fine-tuning te verrichten.

•

Aangegoten antiverstoppingsstrip in de deksel.

Onze gesprekken ter plaatse brengen ons hands-on reacties en mogelijke
verbeterpunten. Deze informatie hebben wij door de jaren heen verzameld

AFTAP- EN ONTLUCHTINGSAANSLUITING

en de wensen van onze klanten in kaart gebracht. Vooral voor de kleinere

•

De buik van het klephuis is voorzien van twee draadgaten. Deze kunnen gebruikt

maten kleppen tot DN400 kwamen dezelfde verbeterpunten naar boven.

worden voor ontluchten van het leidingdeel tussen klep en pomp en het aftappen

Samen met onze partners uit de gieterij branche zijn we een langdurig

van water boven de klep.

traject ingegaan van engineeren, testen, aanpassen en 3D prototyping. Met

•

Af fabriek worden deze aansluitingen voorzien van RVS blindstoppen.

trots kunnen we zeggen dat een groot aantal van de verbeterpunten zijn
verwerkt in ons nieuwe gietwerk!

LAGERHUIZEN
•

Lagerhuizen zijn nu van buitenaf te demonteren.

MATERIAAL EN MAATVOERING
Bovenstaande vernieuwingen zijn leverbaar vanaf maat DN100 t/m DN400 waarbij
klephuis en deksel gegoten zijn in nodulair gietijzer EN-GJS-500-7.
De flensboring is volgens EN 1092-2 (ISO 7005-2) en de maximale werkdruk is
verhoogd naar PN10 : 10 bar.

