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ALS ELKE SECONDE TELT 
REKEN DAN OP AVK 
AFSLUITERS & HYDRANTEN

Veiligheid eerst – bespaar 
niet op kwaliteit.

AVK biedt u kwalitatieve 
& duurzame producten, 
die zelfs na een lange 
tijd van stilstand feilloos 
functioneren. 

Installeer duurzaamheid  
Brandweerlieden vertrouwen erop dat hun 
materiaal perfect functioneert wanneer 
nodig. Daarom is het van cruciaal belang dat 
de geinstalleerde producten betrouwbaar 
& onderhoudsvriendelijk zijn en vooral lang 
meegaan. AVK is een toonaangevende 
leverancier van hoogwaardige hydranten 
en afsluiters voor brandbestrijding en 
sprinklerinstallaties. Ons uniek ontwerp en 
uitgebreid productgamma zijn gebaseerd op 
klantenbehoeften uit heel de wereld.

Van ontwerp tot afgewerkt product  
AVK's ontwerpkwaliteit is gebaseerd op 
nauwkeurig onderzoek naar de behoeften van 
de klant. AVK-producten worden geproduceerd 
in moderne fabrieken, die technologisch 
computergestuurde machinecentra en robots 
om precisie en uniformiteit te garanderen. De 
formule voor kwaliteit vanaf de ontwikkeling 
tot aan de distributie is ons omvangrijk 
kwaliteitsgarantiesysteem gecertificeerd volgens 
ISO 9001.

Uitgebreid gamma
Het volledige brandbestrijdingspakket voldoet 
aan de internationale standaarden en bevat 
hydranten, NRS afsluiters met standaanduiding, 
handwiel bediende OS&Y schuifafsluiters, 
post and wall indicators, scharnierende 
terugslagkleppen en een nieuwe reeks 
vlinderafsluiters. Allemaal UL/ULC listed en 
FM gekeurd. Bovendien, heeft AVK een VDS-
goedkeuring voor NRS handwiel bediende 
schuifafsluiters en vlinderkleppen.
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Hoogwaardig en eenvoudige reparatie
AVK dry barrel hydranten hebben een 
breekflens en een spindelbreekkoppeling, 
die lekkage vermijden en zorgen voor een 
eenvoudige reparatie bij aanrijding. De afsluiter 
van de hydrant heeft een nodulair gietijzeren 
kern, volledig met EPDM-rubber ingekapseld. 
De slangsectie kan 360 graden draaien. Het 
bovenlichaam van de hydrant is herstelbaar 
onder druk.  

AVK's dry barrel hydranten hebben twee 
uitlaten boven de waterleiding gepositioneerd. 
De afsluiter is ontworpen met het doel om 
aarde en ander vuil weg te spoelen uit de 
afvoerkanalen, aangezien deze vuildeeltjes de 
afsluiter kunnen beschadigen. 

Draai de bedieningssleutel 2 tot 3 keer rond om  
het uitspoelproces te stoppen. De hydrant zal 
zich dan opnieuw vullen met water, dat direct 
in de waterslangen en pompverbinding of ander 
verbinding zal stromen.
 

Bovendien, zal de bus het water afvoeren langs 
de leegloop in de basis, wanneer de hydrant 
gesloten wordt na gebruik. Daarom is het 
belangrijk dat de basis omringd is met gravel, 
zodat de hydrant het water kan afvoeren zonder 
de aarde weg te spoelen. Dit kan anders leiden 
tot verzakkingen van het voetpad.

DRY BARREL  
BRANDKRANEN 

Dry barrel hydranten zijn voornamelijk ontworpen voor 
gebieden met vorst, waar de waterleiding onder het 
vriesgebied van de grond ligt. AVK dry barrel hydranten 
voldoen aan of overstijgen AWWA C-502 en zijn UL/ULC 
listed en FM gekeurd. Ze zijn hoogwaardig ontworpen, 
eenvoudig te herstellen en hebben een minimum werk- en 
voorraadkost. 

4 | BRANDBESTRIJDING



Overzicht kenmerken: 
•  Hoge drukgraad - 17.2 bar (250 PSI)
• 2 x 2 ½” NST persslangaansluiting + 1 x 4” 

NST pompslangaansluiting. Spruitstukken 
beschikbaar in verschillende configuraties

• 360° slangsectie rotatie mogelijk 
•  Verwijderbare spruitstukken beveiligd met 

uitwendige roestvast stalen inbusbout 
• Eindaanslagbeveiliging voor de slangsectie 

als extra veiligheid
• 1 ½” vijfhoekige bedieningsmoer
• De breekflens en spindelbreekkoppeling 

vermijdt lekkage en zorgt voor een 
eenvoudige reparatie bij aanrijding

• Roestvast stalen breekflens ontworpen 
met een lange levensduur en hoge 
corrosiebestenigheid 

• Verlengstukken beschikbaar vanaf 6” tot 60”, 
graafdieptes van 2’ tot 13’

• Ductiel ijzeren slangsectie, gedeelte lichaam, 
kop en basis

• Epoxybekleding volgens DIN 30677-2, GSK-
gekeurd. Bovengrondse onderdelen met 
UV-bestendige rode polyesterbekleding 

• Gepatenteerd AVK-afsluiterontwerp met een 
nodulair gietijzeren kern, met EPDM-rubber 
ingekapseld

• Leegloop hydrant eenvoudig aan te sluiten 
indien nodig - kan zowel in- als uitwendig 
aangesloten worden 

• 5 ¼” doorlaat voor een groot debiet 
• 360° volledig bronzen drainagekanaal
• Inlaatstuk ook beschikbaar als recht stuk of 

bocht in DN 100/DN 150 PN 10/16 of 4”/6” 
ANSI Klasse 150. Bocht ook beschikbaar 
met DN 150 SDR 11 PE-koppeling. 

• Inwendige behandeling voor een hogere 
corrosiebestendigheid

• Hydrant bedienbaar onder druk 
• Laag gewicht, goedkoop hydrantgereedschap 

beschikbaar

Opties:
• Monitor elbow
• Multi-uitlaat
• Handwiel 
• Landing valves
• Koppelingen
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DRY BARREL MONITOR 
FIRE HYDRANTS 

Snel en effectief blussen
De AVK monitor hydrant is gebaseerd op 
hetzelfde ontwerp en onderdelen als onze 
standaard dry barrel hydrant. Vandaar dat het 
zowel dezelfde kenmerken en voordelen heeft 
als goedkeuringen. Met uitzondering van een 3" 
of 4" flensbocht om een monitor aan te sluiten, 
zodat snel blussen rechtstreeks vanaf de 
hydrant mogelijk wordt zonder een waterslang 
aan te koppelen.

 
De monitor hydrant is, net zoals de dry 
barrel hydrant, beschikbaar in verschillende 
uitvoeringen op het vlak van in- en 
uilaatkoppelingen, afmetingen, materialen, 
kleuren, etc. 

Wanneer deze samen gebruikt wordt met onze 
standaard monitor en spuitstuk, kan er meer 
dan 4000 liter/min. door de monitor gaan. 

Monitor hydranten worden zowel geïnstalleerd in chemische 
en petrochemische bedrijfsinstallaties als raffinaderijen, 
tankparken, luchthavens en andere terreinen met een hoog 
aantal onvlambare vloeistoffen, waar mogelijk brandgevaar is. 
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AVK’s standaard monitor
Onze hoogwaardige FM-gekeurde monistor is volledig in messing gegoten 
voor een hoge corrosiebestendigheid. De speciale gietvorm met een lage 
weerstand dankzij het gepatenteerde VEW garandeert een groot debiet tot 
4732 liter/min. 

Het heeft hoog verticaal rijkwijdte van -45° tot +90° (150°) en een 
constante horizontale rijkwijdte van 360˚. De monitor kan voorzien worden 
van verschillende waterslangen, naargelang de behoeften van de klant. 

Standaard is het voorzien van een manuele tiller bar en lock-in-position-
schroeven voor nauwkeurige en snelle controle. Ook beschikbaar met 
dubbel handwiel.
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BOVENGRONDSE HYDRANT 
DN 100, PN 16

AVK serie 84 
‘bovengrondse hydranten’ 
biedt verschillende 
veiligheidskenmerken en 
voldoet aan of overtreft 
de NBN EN 14384 
voorschriften.  

Eenvoudig en veilig
De hydrant is ontworpen met een dubbel 
afsluitsysteem, voor een constante dichting van 
de hydrant tijdens onderhoud en in geval van 
aanrijding. 
De flenzen die het boven- en onderlichaam met 
elkaar verbinden zijn met RVS-bussen uitgerust. 
Bij aanrijding breken deze bussen en zijn dit de 
enige te vervangen onderdelen. 
 

Kenmerken

• 2 x DN 65 en 1 x DN 100 aluminium 
Guillemin-koppelingen 

• Blindkap met bedieningsvierkant

• Bedieningsstang volledig in RVS

• Zitting uit messing

• Automatische leegloop in een  
flush-proof-ontwerp, inclusief 
beluchtingsventiel op aanvraag

• Bedieningsvierkant 30 x 30 mm

• Klep in ductiel gietijzer met PUR-
bekleding (polyurethaan), voor een 
maximum  
memory-effect en is zeer slijtvast

• RVS-bussen in de flens van het 
bovenlichaam beschermen tegen schade 
bij aanrijding

• Kv-waarde, DN 100:  
 1 x 65 uitlaat: 131 m3/h,  
 2 x 65 uitlaat: 236 m3/h

• Drainage: restwater / DN 100: 22 ml

• Drainagetijd, DN 100: 206 sec

• Bedieningskoppels: MOT = 125 NM,  
 MST = 250 NM

• In- en uitwendige epoxybekleding 
volgens DIN 30677-2, GSK goedgekeurd 
en met een toplaag van UV-bestendig 
polyester

Toebehoren

DRAINAGESCHAAL

GUILLEMIN-KOPPELINGEN

VLOTTERBAL

REFLECTERENDE STROKEN

VOETBOCHT DN 100 S-BOCHT VERHOOGSTUK  
100 - 500 MM

BEDIENINGSSLEUTEL
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©Vejle Brandvæsen
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Open of dicht
De post indicator geeft aan of de afsluiter 
open of dicht is. Volgens de wetgeving moeten 
brandweermannen gemakkelijk kunnen zien 
in welke positie de afsluiter staat, zelfs van op 
een lange afstand. De post indicator zijn signaal 
"OPEN" en "DICHT" is gemonteerd volgens de 
afmetingen van de afsluiter.

AVK post indicators hebben een unieke 
telescopisch spindelontwerp, waardoor 
demontage en afzagen van de secties van de 
spindel overbodig zijn tijdens installatie. 

 
De bedieningssleutel kan vastgemaakt worden, 
zodat de afsluiters bestand zijn tegen knoeierij.  
De AVK post indicators hebben ook een 
voorgegoten draadstuk voor het bevestigen van 
een supervisory switch.

De afsluiters voor post indicators worden 
gebruikt voor ondergrondse installatie in 
brandbestrijdingssystemen. De post indicators 
flens is verwerkt in de topdichting, wat een 
compact ontwerp met zich mee brengt.

POST INDICATORS
EN SCHUIFAFSLUITERS 
VOOR POST INDICATORS 

Post indicators worden eind tegen eind gemonteerd met 
de verlengspindel die verbonden is met de afsluiter. Deze 
worden geïnstalleerd op plaatsen waar directe toegang 
onmogelijk is, bijvoorbeeld bij schuifafsluiters die in een 
waterringleiding staan in een luchthaven of bedrijfsterrein, 
zoals olierafinaderijen of chemische bedrijfsinstallaties.
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Zachtdichtende schuifafsluiters
Een gepubliseerde test uitgevoerd in de stad 
Roseville, VS, heeft aangetoond dat vuildeeltjes 
tot Ø 8,7 mm zonder enig probleem verwerkt 
worden door een DN 150 mm afsluiter. 
Diezelfde test toonde aan dat de kwaliteit 
van het unieke AVK-rubber de enige is die 
onmiddellijk zijn originele vorm terug aanneemt, 
als de afsluiter geopend wordt.

Uniek schuifontwerp
• Vaste, integrale spindelmoer afgedicht met 

rubber om corrosie te vermijden.
• Dubbel vulkanisatieproces garandeert 

maximale hechting van het rubber.
• Geleiders met geïntegreerde glijschoen 

beperken de weerstand en zorgen voor een 
vlotte werking.

• Volledig gevulkaniseerd met rubber, met 
min. 1,5 mm op alle draagoppervlaktes en 4 
mm op alle dichtingsoppervlaktes voor een 
optimale corrosiebescherming.

• Groot rubbervolume aan de afdichtingszone 
verzekert een optimale dichtheid.

• Brede, conische spindelinvoer vermijdt 
stilstaand water en vuilophoping.

• AVK's rubber heeft een voortreffelijk 
geheugen.
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SCHUIFAFSLUITERS VOOR
SPRINKLERINSTALLATIES

AVK zachtdichtende schuifafsluiters worden volledig 
gevulkaniseerd met rubber en bezitten een tal van 
kenmerken voor een optimale werking en lange levensduur. 
Wij bieden u geflensde schuifafsluiters in OS&Y-ontwerp 
met zowel pin indicator als gegroefde aansluiting met pin 
indicator.

Geflensde schuifafsluiters
De flensafsluiters met een laag gewicht 
en pin indicator zijn uiterst geschikt voor 
brandbescherminginstallaties zoals een 
isoleerschuifafsluiter voor onderhoud. De pin 
indicator duidt de schuifpositie aan. Micro 
switches, voor standaanduiding vanop afstand, 
zijn optioneel. De afsluiters zijn VdS-gekeurd 

De OS&Y schuifafsluiters met flenzen worden 
gebruikt in bovengrondse installaties. Dankzij de 
stijgende spindel ziet u snel in welke positie de 
schuif staat, open of dicht, zelfs vanop afstand.
De afsluiters zijn UL-listed en FM-gekeurd.
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Gegroefde afsluiters en schuifafsluiters  
De afsluiters zijn geschikt voor het 
snelkoppelingsysteem en zijn vervaardigd 
volgens AWWA C606.
De gegroefde einden van de afsluiters worden 
door klemkoppelingen bevestigd op het 
buismateriaal - b.v. staal of gietijzer.

Al 75 jaar lang, is het gegroefd 
snelkoppelingsysteem één van de snelste 
en meest efficiënte manieren om leidingen 
te verbinden, dankzij zijn grote mate van 
flexibiliteit. Bovendien, absorbeert het trillingen 
en geluidsoverdracht doorheen de installatie. 
Een hoekverdraaiing t.o.v. de buizen en een 
uitlijning van 360° rondom de buisas in alle 
posities is mogelijk. Vandaar dat heeft het 
systeem aandeel wint in hoge gebouwen, waar 
trillingen en de druk van de leidingsinstallaties 
van groot belang zijn.

De afsluiter van serie 06/37 is een variant 
van de gekende VdS-gekeurde serie 06/35, 
die oorspronkelijk werd ontworpen voor 
sprinklerinstallaties. Deze industrie erkent deze 
manier om leidingen en koppelingen te verbinden 
als tijdbesparend en effectief.

Extra kenmerken
Als aanvulling op het unieke schuifontwerp, 
bieden AVK-schuifafsluiters een tal van 
opmerkelijke kenmerken:

• De gerolde schroefdraad verhoogt de 
mechanische sterkte van de spindel.

• De eindaanslag op de spindel beschermt de 
dichtingen en bekleding.

• Drievoudige spindelafdichting.
• De volledig ronde spindelkraag zet de 

spindel stevig vast, voor gegarandeerd lage 
bedieningsmomenten.

• De dichting tussen kop en lichaam zit 
ingekamerd in de kop en omsluit de bouten 
volledig, anti-blow-out-concept.

• De roestvast stalen bouten van de kop zijn 
verzonken en afgedicht met smeltwas om ze 
te beschermen tegen corrosie.  

• De volle doorlaat verzekert een minimaal 
drukverlies.

• Lage bedieningsmomenten en vlotte werking.
• Elektrostatisch aangebrachte bekleding 

volgens DIN 30677-2.
• Optioneel UV-bestendige bekleding voor 

OS&Y schuifafsluiters.
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TERUGSLAGKLEPPEN
EN BALKEERKLEPPEN

UL/FM scharnierende terugslagkleppen 
AVK biedt ook scharnierende terugslagkleppen 
aan, met zowel UL listing als FM-goedkeuring 
of beiden. Het gamma bevat veergewapende 
scharnierende terugslagkleppen met flens of 
gegroefde einden in DN 50-200. De afsluiters 
met gegroefde einden zijn ook beschikbaar 
in een "shotgun" versie met een voorgegoten 
drainagepunt aan de natte zijde.  

De afsluiter heeft een compact ontwerp, ideaal 
voor een snelle en eenvoudige installatie. 
Wanneer de afsluiter volledig open staat, 
bevindt het klepventiel zich volledig uit de 
stroom, om zo een maximum doorlaat te 
behouden en drukverlies te beperken. De 
schijf met veer voorkomt dichtslaan bij het 
sluiten, veroorzaakt door de terugstroom als de 
waterstroom stopt.

Scharnierende terugslagkleppen en 
balkeerkleppen
Secundaire afsluiters in een sprinklerinstallatie 
zijn niet altijd schuifafsluiters. AVK 
terugslagkleppen zijn een uitstekende keuze als 
u terugstroom wil vermijden. Een pompkamer 
voor spinklerinstallaties bevat vaak vloeistoffen 
die niet in contact komen met bluswater, dus 
hebben niet dezelfde strikte goedkeuringen 
nodig.

Bijvoorbeeld extra water voor de pompen en 
de bevoorrading van containers en reservoirs 
voor publieke watervoorziening. Zulke 
vloeistoffen kunnen perfect behandeld worden 
met AVK balkeerkleppen of scharnierende 
terugslagkleppen.

Het nodulair gietijzeren lichaam, in een modern 
ontwerp met zachte dichtingselementen met 
een vooruitstrevende rubberkwaliteit, afkomstig 
uit AVK's eigen rubberfabriek, garandeert een 
efficiënte afdichting wanneer nodig.

Balkeerkleppen
AVK's balkeerkleppen kunnen geïnstalleerd 
worden in sprinklerinstallatiewatertank of 
reservoir, om te verzekeren dat deze constant 
en automatisch gevuld worden met water - 
water wanneer je het nodig hebt!

De balkeerklep beheert automatisch de 
waterafvoer van de tank of reservoir op basis 
van de schommelingen in het waterniveau. 
De vlotter zet de afsluiter vast totdat het 
waterniveau daalt. De vlotter volgt dan 
het waterniveau en zo de instroom. Als de 
waterafvoer stopt, zal het waterniveau stijgen 
en sluit de vlotter de afsluiter. 
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VLINDERKLEPPEN

Vlinderkleppen met vaste voering
AVK biedt vlinderkleppen met vaste voering 
en verschillende koppelingen; wafer, semi-lug, 
lugged en dubbel geflensd.  

AVK centrische vlinkderkleppen met vaste 
voering hebben een opmerkelijk zittingsontwerp. 
De rubber wordt door spuitgieten rechtstreeks 
op het lichaam aangebracht en gevulkaniseerd, 
voor een permanente hechting en uitstekende 
hardheid. Zo kan de voering niet vervormen of 
verplaatsen, wat de kleppen uitstekend geschikt 
maakt voor vacuümsystemen.

De gestroomlijnde klepschijf zorgt voor een 
lage doorstroomweerstand wanneer de klep 
openstaat en is vervaardigd uit roestvast staal 
of aluminiumbrons. De klep veroorzaakt geen 
turbulentie, drukverlies of kleptrillingen, met 
gunstige gevolgen voor uw energieverbruik. De 
gespaarde energiekost bedraagt meermaals de 
initiële kost van de klep.

De klepschijf heeft een geprofileerde 
afdichtingskant, zodat er slechts een beperkte 
vervorming van de voering nodig is voor een 
optimale dichtheid. Zo gaat de voering langer 
mee en blijven de bedieningsmomenten laag. 

Alle vlinderkleppen worden voorzien van een 
reductiekast, handwiel en standindicator.  
Optioneel kan de vlinderklep voorzien worden 
met verlengstukken en reductiekasten met 
inwendige controleschakelaars.

Vlinderkleppen met gegroefde einden
De nieuwe AVK vlinderklep met gegroefde einden, 
is speciaal ontworpen voor brandbestrijding en is 
UL listed en FM-gekeurd

Deze klep kenmerkt zich door de met rubber 
gevulkaniseerde klepschijf, met hoogwaardige 
rubbe compounds, geproduceerd in AVK's 
eigen rubberfabriek. Het ontwerp van de 
schijf garandeert een groot debiet en beperkt 
drukverlies. De afsluiter wordt geleverd met een 
manuele reductiekast, voorzien van geïntegreerde 
elektrische controleschakelaars. De afsluiter 
is compact, waardoor u deze gemakkelijk in 
installaties met beperkte ruimte kunt plaatsen. 

NIEUW
GEGROEFDE

VLINDERKLEP
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GOEDKEURINGEN 
BRANDVEILIGHEID

De meeste AVK-producten in het gamma voor 
brandbestrijding bezitten internationaal erkende 
goedkeuringen zoals UL, FM en VdS. 

UL (Underwriters Laboratory) heeft sinds 1900 
dienst gedaan om brandveiligheid te garanderen 
op verschillende gebieden. UL startte 
origineel in Amerika, maar is vandaag een 
internationaal erkend instituut dat hoogwaardige 
en betrouwbare producten signaliseert. De 
UL-standaarden beschrijven de vereisten 
voor zowel metalen onderdelen, niet-metalen 
onderdelen, uit/invoer, nominale werkdruk, 
als ook het afbakenen van testmethodes van 
goedgekeurde producten. 

FM (Factory Mutual) is een internationale leider 
in derde partij certificiëring en goedkeuring 
van brandbestrijdingsmateriaal. FM heeft sinds 
enkel jaren zijn eigen productstandaarden 
geschreven. FM beschikt over zijn eigen 
testlaboratoria, om een constante kwaliteit te 
garanderen door het opvolgen van audits van 
productiesites en dat minimum 4 keer per jaar. 

VdS (Vertrauen durch Sicherheit - in het 
Nederlands “vertrouwen door veiligheid”) is 
een Duits testinstituut binnen brandbestrijding 
en -veiligheid. VdS heeft meer dan 1000 jaar 
ervaring - met als hoofdtak brandbestrijding - 
en ontwikkelt tests en certificaten voor zowel 
producten als volledige spinklerinstallaties.

Door te kiezen voor UL-, FM- of Vds-
gekeeurde AVK-producten voor uw 
brandbestrijdingsinstallatie, kunt u zeker zijn 
van een betrouwbare en veilige werking. Dit 
is essentieel wanneer het aankomt op het 
beschermen van uw waarden, en voornamelijk 
mensenlevens! Daarnaast geniet u in de meeste 
gevallen van een lagere verzekeringskost.
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Onze hydranten en afsluiters worden gebruikt in: 
• electriciteitscentrales 
• petrochemische industrie
• pharmaceutische industrie
• havens
• productiefaciliteiten
• ziekenhuizen
• magazijnen 

en elders waar u een veilige en betrouwbare oplossing voor brandveiligheid 
aanlegt.
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HOE DE JUISTE INFORMATIE VINDEN?

Twee wegen naar een schat aan informatie
We hebben ervoor gezorgd dat u heel eenvoudig specifieke 
productinformatie kunt terugvinden op www.avkvalves.be. 

Kies via de rubriek 'Producten' het toepassingsgebied waar u naar op zoek 
bent, zoals 'Brandbestrijding'. U krijgt dan een overzicht van alle producten 
die onder deze categorie vallen.

U kunt ook rechtstreeks via de productzoeker (‘zoek product - klik hier’ - 
oranje knop rechts) uw keuze aanklikken in de keuzelijsten die verschijnen.  
 
Kies een productgroep of klik op ‘Meer filters’ om uitgebreid te zoeken. 
Zo kunt u het veld ‘productserie’ gebruiken om de producten uit deze 
brochure terug te vinden aan de hand van hun serienummer. 

In het vrije tekstveld kunt u nog wat extra details toevoegen, zoals een 
specifieke artikelnummer. 

Overzicht producten: Productzoeker:
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Serie 27 
Monitor met spuitstuk
Flow rate up to 4732 l/min. 
3” or 4” invoerflens
360° constante 
horizontale rijkwijdte
-45° to +90° verticale 
rijkwijdte
FM-gekeurd

Opties:
•  spuitstukken available 

Serie 27/EK 
Bovengrondse hydrant 
Multi Outlet
Ingraafdiepte 2½' - 10'
250 PSI
Nodulair gietijzer

Invoeropties:
• 4"-6" flanged
• 6" PE end

Serie 84/96
Hydrant DN100 met 
monitor elbow in DN100
PN16 
1 x 2½" + 1 x 4" uitlaten 
met "easy-open" 
afsluiters en Guillemin-
koppelingen 
Nodulair gietijzer 
EN 14384

Serie 45/5D
Geflensde schuifafsluiter 
met flens voor post 
indicator 
DN 100-300: 250 PSI 
DN 350-400: 200 PSI
Nodulair gietijzer 
Flenzen: ANSI cl. 150 
Spindel: alu-brons
UL/ULC listed,  
FM-gekeurd

Serie 45/A9
Geflensde schuifafsluiter 
met flens voor post 
indicator 
DN 100-300: 250 PSI 
Nodulair gietijzer 
Flenzen: PN16 
Spindel: AISI 304
FM-gekeurd

Serie 45/AD 
Geflensde schuifafsluiter 
met flens voor post 
indicator 
DN 100-300: 250 PSI 
Nodulair gietijzer
Flenzen: PN16 
Spindel: alu-brons
FM-gekeurd

Serie 27/EM
Bovengrondse hydrant 
Ingraafdiepte 2½' - 10'
250 PSI
Nodulair gietijzer
UL/ULC listed, 
FM-gekeurd

Invoeropties:
• 4"-6" geflensd
• 6" PE-eind

Serie 27/CY
Bovengrondse hydrant 
met monitor
Ingraafdiepte 2½’ - 10’
250 PSI
Nodulair gietijzer
UL/ULC listed, 
FM-gekeurd

Monitor flensopties:
• 3”-4” 

Serie 84/19
Hydrant DN100 
PN16 
1 x 2½" + 1 x 4" outlets 
met Guillemin-koppelingen 
Bedieningsvierkant:  
30x30 mm
Nodulair gietijzer 
EN 14384

*Andere koppelingen op 
aanvraag

PRODUCTEN BRANDBESTRIJDING BUITEN  

Serie 34/00
Post indicator,  
telescopisch 
voor DN 100-400 P.I.
schuifafsluiters
Ingraafdiepte: 
505-2210 mm
Nodulair gietijzer
UL/ULC listed, 
FM-gekeurd

Serie 45/59
Geflensde schuifafsluiter 
met flens voor post 
indicator 
DN 100-300: 250 PSI 
Nodulair gietijzer 
Flenzen: ANSI cl. 150 
Spindel: AISI 304
UL/ULC listed,  
FM-gekeurd

Serie 45/5X NRS
Geflensde schuifafsluiter 
met bedieningsmoer 
volgens AWWA C509 
DN 100-300: 250 PSI 
DN 350-400: 200 PSI
Nodulair gietijzer
UL/ULC listed,  
FM-gekeurd
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Serie 854
Vlotterklep
met hendel en vlotter

DN 50-300
PN 16
Nodulair gietijzer

Serie 41/60
Scharnierende 
terugslagklep 
Zachtdichtend
Free shaft
DN 50-300
PN 10 or 16
Nodulair gietijzer

Options:
• lever and weight
• lever and spring

Serie 53/35
Balkeerklep 
DN 50-600
PN 10 or 16
Nodulair gietijzer

Optie:
• Met binnendraad

Serie 5190/20
Scharnierende 
terugslagklep (shotgun 
type)
Incl. afvoergat
Spring loaded
Gegroefde einden volgens 
AWWA C606
DN50-200
350 PSI
FM-gekeurd

Serie 5190/10
Scharnierende 
terugslagklep
Spring loaded
Gegroefde einden volgens 
AWWA C606
DN 50-200
350 PSI
FM-gekeurd

PRODUCTEN BRANDBESTRIJDING BINNEN  

Serie 06/37
Gegroefd eind afsluiter 
met position indicator
DN 50-300
PN 16
Nodulair gietijzer
VdS-gekeurd  
(enkel DN 50-200)

Serie 06/35
Geflensde schuifafsluiter 
met position indicator 
DN 50-400
PN 10 or 16
Nodulair gietijzer
VdS-gekeurd  
(enkel DN 50-200)

Serie 45/5X NRS
Geflensde schuifafsluiter 
met bedieningsmoer 
volgens AWWA C509 
DN 100-300: 250 PSI 
DN 350-400: 200 PSI
Nodulair gietijzer
UL/ULC listed,  
FM-gekeurd

Serie 75/31
Centrische vlinderklep 
met vaste voering
Semi-lug
DN 50-300
PN 10 or 16
Nodulair gietijzer
VdS-gekeurd  

Serie 75/20
Centrische vlinderklep 
met vaste voering
Dubbel geflensd kort
DN 50-400
PN 10 or 16
Nodulair gietijzer
FM-gekeurd  

Serie 34/80
Post indicator 
muurbevestiging,
voor DN 100-400 P.I.  
schuifafsluiters
Spindellengte 
250-1250 mm
Nodulair gietijzer
UL/ULC listed,  
FM-gekeurd

Serie 75/41
Centrische vlinderklep 
met vaste voering
Wafer, lug-type
DN 50-400
PN 10 or 16
Nodulair gietijzer
FM-gekeurd  

Serie 45/56
Geflensde schuifafsluiter 
met stijgende spindel 
DN 65-300
250 PSI
Nodulair gietijzer 
UL/ULC listed, 
FM-gekeurd

Opties:
• gegroefde einden of 

gegroefde/flenseinden

Serie 815
Centrische vlinderklep
Met rubber 
gevulkaniseerde schijf
Gegroefde einden volgens 
AWWA C606
DN 65-200
300 PSI
Nodulair gietijzer
FM-gekeurd

Serie 910
Y-filter
DN 50-300
PN10/16
Nodulair gietijzer
Raster in roestvast staal
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TOEBEHOREN

Serie 80
Straatbox voor 
schuifafsluiters 
Deksel in gietijzer
Gegraveerd plaatje op 
aanvraag

Serie 04
Verlengspindel 
voor schuifafsluiters
Telescopisch of  
vaste lengte
Key adaptor #23-32
met spindeladapter 
koppeling volgens US type
bedieningsmoer
DN 40-400

Serie 04
Bedieningsmoer voor 
schuifafsluiters

Serie 04
T-sleutel voor 
schuifafsluiters onder 
grondniveau

Serie 27
6” base met PE 100 / PN 
16 connection voor serie 
27 dry barrel hydranten

Serie 27
Multi-outlet voor serie 27 
dry barrel hydrant

Serie 27
Monitor elbow voor serie 
27 hydrant
3" or 4” uitlaatflens

Serie 27
Verlengstukken voor serie 
27 dry barrel hydrant

Serie 27
Herstelset voor serie 27 
dry barrel hydrant

Serie 27
Bedieningssleutel voor 
serie 27 dry barrel 
hydrant

Serie 96/00
Micro switches met 
steunplaat voor OS&Y-
afsluiters serie 45
 

Serie 96/00
Limit switch I 88 met bracket 
voor de positie te besturen 
van NRS-schuifafsluiters
UL listed

Serie 96/00
Limit switch BI 2 om de stand 
te controleren van NRS-
schuifafsluiters
UL listed

Serie 96/00
Supervisory switch voor 
post indicator-afsluiters 
en serie 145 OS&Y-
afsluiters
UL listed
FM-gekeurd
 

Serie 96/00
Bevestigingsmateriaal 
voor micro switch (NRS-
afsluiters)
Nodulair gietijzer
DN 50-400
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UL listed en FM-gekeurd
De AVK dry barrel hydrant voldoet of overstijgt 
de vereisten van FM 1510 and UL 246.

Hydrant, ingraafdiepte van 1,5 meter tot de 
bodem van de leiding:
• Drukverlies = max. 0.069 bar per 

slangaansluiting
• Debiet = min. 946 l/min per slangaansluiting

Hydrant met pompaansluiting:
• Drukverlies = max 0.345 bar,  

 als stroom = 3785 l/min

Bediening van de hydrant  
De moderne AVK hydrant is ontworpen als 
een hoge capaciteitshydrant met eenvoudige 
bediening, lage bedieningsmomenten.

De hydrant heeft een minimum aan 
bedieningsmomenten nodig. U kan de hydrant 
beschadigen door het voorbij zijn torquelimieten 
te forceren. Daarom:

• Controleer de richting voor het openen, zoals 
aangegeven op de beschermkap.

• Draai de bedieningsmoer in de openrichting 
om te openen, aangeduid met een pijl op 
de beschermkap, totdat de afsluiter volledig 
open staat (ongeveer 19 to 21 toeren). De 
eindaanslag vermijdt dat de hydrant verder 
geopend wordt dan zijn volledig open positie. 
Forceer de hydrant niet verder dan zijn open 
positie, dit is merkbaar aan de plostelinge 
weerstand om verder te draaien. Als het 
water niet stroomt als de hydrant open staat,   
is er waarschijnlijk nog een afsluiter gesloten 
stroomopwaarts van de hydrant.

• Draai de bedieningsmoer totdat de 
waterstroom stopt. Het is niet nodig om dit 
type hydrant met veel kracht te sluiten. Eens 
de stroming stopt, draai het handwiel 1/2 of 
1 toer in de openrichting, om de druk van de 
bedieningsonderdelen weg te nemen en om 
zo de hydrant makkelijker te openen.

BEDIENING VAN DE 
DRY BARREL HYDRANTEN

Vermelding beschermkap: 
open links zoals aangeduid

Eindaanslag drukkend tegen 
intern smeerreservoir in de 
slangsectie.
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TECHNISCHE BIJLAGE
KENMERKEN DEBIET

27/00 - debiet/drukverlies
1 x hose (2,5") = 212 m³/hour
1 x pumper (4") = 450 m³/hour
1 x pumper (4,5") = 470 m³hour  
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Serie 27 drukverlies - 4.5” pompslangaansluiting

8593 - Wrijvingsverlies @ 2900 LPM (750 GPM) = 0,55 bar (8 PSI)
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Alle gietdelen worden gestraalreinigd volgens 
ISO 12944-4, SA 2½.

Boven- en onderhuis van de afsluiters krijgen 
een epoxybekleding volgens DIN 30677-2 
en GSK-richtlijnen. De epoxybekleding wordt 
elektrostatisch aangebracht in een afgesloten 
lakcabine, maximum 4 uur nadat de 
afsluiteronderdelen werden gegritstraald. 
Epoxypoeder smelt bij 200-230°C en hardt uit 
zodra het in contact komt met het gereinigde, 
voorverwarmde gietstuk, wat een perfecte 
hechting garandeert.

Testprocedure
• Dikte bekleding:  
De minimum laagdikte bedraagt 250 μ.

• Porievrije bekleding:
De bekleding mag nergens geperforeerd  
zijn, om corrosie van het gietstuk eronder te 
vermijden. Met een 3KV-poriëndetector met 
borstelelektrode wordt gespeurd naar poriën in 
de bekleding.

• Impactbestendigheid:
Ten vroegste 24 uur nadat de bekleding 
is aangebracht, wordt het gietstuk getest 
op zijn impactbestendigheid. Daarbij laat 
men door een koker van één meter hoogte 
een roestvaststalen cilinder op het beklede 
oppervlak vallen, goed voor een inslagenergie 
van 5 Nm. 

Na elke impact wordt het onderdeel elektrisch 
getest, daarbij mag er nergens een elektrische 
breuk worden vastgesteld.

• Vernetting (MIB-test)
Hierbij wordt methylisobutylketon gedruppeld 
op een horizontaal epoxy bekleed oppervlak, bij    
 kamertemperatuur. Na 30 seconden wordt 
het oppervlak afgeveegd met een schone 
witte doek. Het testoppervlak mag niet mat 
of besmeurd zijn en het doek moet schoon 
blijven. Deze test gebeurt 24 uur na het 
bekledingsprocedé.

• Hechting
De hechting van de poederbekleding op elk 
type onderdeel wordt minstens 4 keer per 
jaar getest op basis van de hechtingsproef 
volgens DIN 24624. De bekleding moet 
over het hele testoppervlak een dikte tussen 
250 en 400 µ hebben. De testdelen worden 
gedurende zeven dagen ondergedompeld in 
gedeïoniseerd water van 90°C en vervolgens 3 
uur gedroogd in een oven. Daarna volgt er een 
conditioneringsperiode van 3 tot 5 dagen, in 
de gewone omgevingstemperatuur. Er mogen 
geen blazen ontstaan terwijl de onderdelen 
in het waterbad liggen. Het oppervlak van het 
geteste onderdeel wordt ontvet en vervolgens 
ruw gemaakt met schuurpapier. Daarna wordt 
het geruwde oppervlak ontstoft met olievrije 
perslucht en opnieuw gereinigd. De hechting 
op zowel de kern- als de vormzandzijde wordt 
getest en moet een minimale trekkracht van 12 
N/mm² weerstaan.

• Kathodische bescherming 
Elk componenttype wordt minstens twee keer 
per jaar getest op kathodische bescherming. 
Tijdens die tests mogen er geen belletjes 
ontstaan in de bekleding. Voor deze test moet 
de bekleding over een gespreid oppervlak op 
het geteste onderdeel een dikte tussen 250 en 
400 µ hebben.

Keuringen
De bekleding is goedgekeurd voor gebruik 
in drinkwatersystemen en voldoet aan alle 
geldende toxicologische bepalingen, op basis 
van keuringen door de volgende instituten:
• Hydrocheck, België
• Hygiene-Institute, Duitsland
• CRECEP, Frankrijk

Extra bekleding
Al onze hydranten en post indicators hebben 
een extra UV-resistente polyesterlaag. De 
polyesterbekleding beschermt de kleur van het 
product, zelfs als de producten in een plaats 
geïnstalleerd worden met veel blootstelling aan 
UV-licht. 

TECHNISCHE BIJLAGE 
CORROSIEBESCHERMING
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TECHNISCHE BIJLAGE
RUBBERTECHNOLOGIE

Uitstekend herstelvermogen
Het hoogwaardige rubber, dat voor de 
schuiven gebruikt wordt, heeft een uitstekend 
compressiesetvermogen, ook het geheugen 
genoemd (het vermogen om zijn oorspronkelijke 
vorm te herstellen nadat het werd ingedrukt). 
Zelfs na jarenlang gebruik, waarbij het rubber 
meermaals samengedrukt werd, zal het zijn 
originele vorm terug aannemen en garandeert 
zo een blijvend afdichtingsniveau.

Vuil krijgt geen kans om het rubberoppervlak 
of de afdichting aan te tasten, aangezien het 
geabsorbeerd wordt op het moment dat de 
schuif in gesloten positie staat. Wanneer u 
de afsluiter opnieuw opent, wordt het vuil 
weggespoeld en herstelt het rubber zijn 
originele vorm.

EN 681-1
Een algemene Europese norm, die 
de minimumvereisten voor de fysieke 
eigenschappen vastlegt (blijvende vervorming). 
Het rubber wordt voor 25% van zijn 
oorspronkelijke dikte vervormd, bij een 
constante temperatuur en over een bepaalde 
tijdspanne. De druk wordt van het rubber 
gehaald en na een halfuur wordt de dikte
van de rubberlaag gemeten. Hoe kleiner de 
vervorming, hoe beter het geheugeneffect.

Dubbele binding
De schuifkern wordt in twee verschillende 
baden ondergedompeld: het eerste om 
de nodulair gietijzeren kern te prepareren, 
het tweede om het rubber op de kern te 
vulkaniseren. 

Het rubber wordt op de metalen schuifkern 
gevulkaniseerd aan de hand van een proces 
dat de twee materialen volledig doet binden 
met elkaar. Als een scherp voorwerp het rubber 
doorboort, dan wordt de kern niet blootgesteld 
en kan er geen roest onder het rubber kruipen. 
Dit zorgt er voor dat wij u de beste rubber-
hechting en corrosiebescherming kunnen 
bieden.

Aangezien er geen internationale norm bestaat 
voor dit soort binding, heeft AVK zijn eigen 
intensieve testmethode ontwikkeld om te 
verzekeren dat de hechting zelfs de meest 
extreme omstandigheden aankan.
De tests gebeuren zowel tijdens de productie 
als na onderdompeling gedurende 3 weken in 
water van 90° C. Er moet steeds een laagje 
rubber overblijven als er rubber van de kern 
wordt gepeld.

Bescherming tegen slijtage
De schuifgeleiders en glijschoenen 
verzekeren een soepele werking en houden 
het bedieningskoppel tot een minimum. 
De glijschoenen zorgen ervoor dat AVK de 
levensduurvereisten, die in EN 1074-2 staan, 
overtreft. Zelfs bij maximale druksverschillen 
en hoge doorstroomsnelheden wordt de 
wrijving tussen het lichaam en de schuif tot een 
minimum beperkt. 

Een uniek vulkanisatieproces zorgt er voor dat 
de volledige kern van de schuif bedekt is met 
rubber en dat de glijschoenen vastgemaakt 
worden aan die kern. Dit proces is een van 
de geheimen die de schuif beschermen tegen 
corrosie en er dus zorgen voor een lange 
levensduur en een goede werking van de 
afsluiter. 

Hoge kwaliteit rubbersamenstellingen
AVK gebruikt rubber die uitstekend bestand 
is tegen het herhaaldelijk openen en sluiten 
van de afsluiter. Ook de wrijving met de 
binnenbekleding van het lichaam van de schuif 
is veel beperkter bij deze rubberkwaliteit, wat  
lagere bedienings- en sluitmomenten oplevert.

De nodulaire gietijzeren kern is volledig 
gevulkaniseerd met rubber, zowel aan de 
binnenkant als aan de buitenkant. Een 
minimum van 1,5 mm rubber is aangebracht 
op alle drukdraagvlakken en een minimum van 
4 mm op alle afdichtvlakken, ongeacht het 
ontwerp. 
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De markt waarin AVK 
actief is, geeft ons de 
mogelijkheid en verplichting 
bij te dragen aan het 
behoud van het milieu.

Voor AVK gaan duurzaamheid en gezond 
verstand hand in hand. Door waterverspilling 
te verminderen bespaart u niet alleen geld, 
u helpt ook het energieverbruik verlagen en 
beschermt zo een van onze meest waardevolle 
grondstoffen.
Onze kwaliteitsoplossingen beperken de milieu-
impact die opgravingen, reparatie of vervanging 
mogelijk veroorzaken. Daarnaast garanderen 
we dat uw business gebaseerd is op een 
duurzame basis, die beantwoordt aan sociale 
verantwoordelijkheid en milieubewustzijn.

Duurzame oplossingen 
Duurzaamheid gaat er om een duurzame 
onderneming te creëen. Onze oplossingen 
verminderen het energieverbruik en CO2-
uitstoot van onze vestigingen wereldwijd. We 
verminderen aanzienlijk waterverspilling, dankzij 
het perfectioneren van ons ontwerp. Innovatie 
staat centraal in een moderne onderneming. En 
we zijn er op toe gespitst om nieuwe manieren 
te vinden, die waterverspilling tegengaan en uw 
onderneming optimaliseren.

United Nations Global Compact-principes 
De AVK Groep realiseert zich dat een globale 
aanwezigheid hoge ethische normen eist. 
Doorheen onze organisatie en al onze 
activiteiten, herkennen we daarom de principes 
zoals beschreven in de United Nations Global 
Compact-document

Internationale standaard voor 
milieubeheer (ISO 14001)
AVK houdt zicht aan de internationaal 
geaccepteerde standaard ISO 14001, die een 
basis biedt voor ecobeheer in bedrijven. 

De AVK Groep heeft een aantal strikte doelen 
afgebakend voor zijn productiebedrijven als 
het aankomt op energie- en waterverbruik. We 
zijn ons namelijk bewust dat zuiver water een 
schaars goed is.

Elke AVK-werknemer wordt gemotiveerd om 
verbeterpunten te constateren, op het vlak van 
handel drijven, ten voordele van het milieu. 
Wij richten ons niet enkel op activiteiten en 
processen in onze productiebedrijven, we 
focussen ook op het gedrag en businessmodel 
van onze leveranciers.

De bedrijven in de AVK Groep gaan akkoord 
met een aantal normen waaraan leveranciers 
moeten voldoen, om een goedgekeurde 
leverenacier te worden van de AVK Groep. In 
een wereld van intensieve globalisering, met 
groeiende zakenrelaties tussen landen en 
culturen als gevolg, is het belangrijk voor AVK 
om duurzaamheid te bereiken doorheen de 
volledige leveringsketen.

We willen samenwerkingen met 
verantwoordelijke partners die dezelfde 
normen hanteren als ons garanderen. 
Daarvoor zoeken we partners met hoge 
ethische normen. Partners die ook begaan 
zijn met de internationele arbeidswetgeving. 
Hierbij respecteren wij ook alle richtlijnen 
i.v.m. kinderarbeid doorheen onze volledige 
leveringsketen en accepteren we geen 
discriminatie ten opzicht van tewerkstelling en 
beroep.

VERWACHT  
DUURZAAMHEID
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