










EUROchambere-inspectieputten 

Standaard inspectieputten zijn leverbaar in de diameters (/J 600 mm, (/J 800 mm en (/J 1000 

mm. EUROchamber®-inspectieputten dragen het KOMO®-keurmerk en voldoen aan de in

de BRL-2017 opgestelde kwaliteitseisen. Maatwerk is voor EUROchamber®-inspectieputten

standaard. De keuze in uitvoering, maatvoering en aansluitmogelijkheden van deze

inspectieput is bijna onbeperkt. Verder hebben EUROchamber•-inspectieputten een zeer

korte levertijd, enkele stuks zelfs binnen 24 uur, af fabriek Opmeer.

2.1 Materiaal 

De hoogwaardige grondstof voor EUROchamber®

inspectieputten is polyetheen (PE}. Dit materiaal 

heeft de volgende uitstekende eigenschappen: 

• laag in gewicht

• sterk en slagvast

• glad en niet poreus

• onderhoudsvrij

• duurzaam

• milieuvriendelijk

• hoge chemische resistentie

• volledig recyclebaar

Om deze redenen is PE zeer geschikt als grondstof

voor de EUROchamber®-inspectieputten.

2.2 Maatvoering 

De keuze van de putdiameter wordt bepaald 

door verschillende factoren. EUROchamber®

inspectieputten worden naar klantspecificatie 

geproduceerd en geleverd. Het is echter niet 

de bedoeling dat de aansluitingen de totale 

putconstructie verzwakken, daarom is in de BRL 2017 

een tabel opgenomen waarin aangegeven wordt 

welke putdiameter gekozen moet worden. Overige 

belangrijke factoren zijn: 

• de diameter van de aan te sluiten leidingen

• reinigings- en/of inspectieapparatuur

• de onderlinge hoek van de aan te sluiten

diameters

• het aantal aansluitingen

• de hoogte (diepte) van de put

• type afdekking

2.3 Aansluitmogelijkheden 

Door de onbeperkte aansluitmogelijkheden zijn 

de EUROchamber®-inspectieputten universeel en 

overal inzetbaar. EUROchamber®-inspectieputten 

kunnen worden voorzien van elke soort aansluiting 

op elke gewenste hoogte en in elke gewenste 

richting. Alle aansluitingen die standaard in 

onze fabriek worden vervaardigd voldoen aan de 

Nederlandse en Europese normen voor kunststof 

inspectieputten. Daarbij letten we op de inwendige 

mechanische overgang en een gladde afwerking aan 

de binnenzijde van de inspectieput op de plaats van 

de aansluitingen. 

Soorten aansluitingen: 

• standaard HDPE spie aansluitingen

• manchetmofvoor aansluitingen op leidingen met

gladde wand

• PP-mofvoor aansluitingen op PP-leidingen

• kraag en flens aansluitingen voor overgangen

naar drukleidingen

• klemkoppelingen

• doorspuitarmen

• wikkel buis mof, voor aansluitingen op

wikkel buisleidingen

2.4 Aansluitingen in de bolle bodem 

De bolle bodem geeft bijna onbeperkte vrijheid 

in het aantal, de richting en de hoogten van de 

aansluitingen. Iedere hoekverdraaiing in het stelsel 

is mogelijk! Om de kwaliteit te bewaken en de 

inspectieput constructief sterk te houden, legt de 

BRL restricties op het aantal aansluitingen en de 

minimale hoek waaronder ze geplaatst mogen 

worden. Dit om de kwaliteit van de inspectieput en 

het KOMO®-keurmerk te waarborgen 

Put 

I 
Aan,luH 

I 
Maximaal 

I 
Minimal, 

nominaal diameter aantal onderlinge 
mm aansluitingen hoekverdraaiing 

600 315 4 80
° 

600 400 3 go•

800 400 4 69
° 

800 500 3 87
° 

1000 500 4 70
° 

1000 630 3 85
° 

� 

KOMO"-tabel uit BRL 2017 
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Extra aansluitingen inbouwen 

Speciaal voor het maken van extra aansluitingen bijvoorbeeld op het werk, zijn er de 

EUROchamber® putwand-inlaat en het PE zadelstuk. De EUROchamber® putwand-inlaat 

is leverbaar in de diameters 0 125 mm en f/) 160 mm, het PE zadelstuk is leverbaar in de 

diameters 0 180 mm tot en met 0 800 mm. Grotere diameters op aanvraag. Zowel de 

putwand-inlaat als het PE zadelstuk kunnen alleen worden geplaatst in de schacht van de 

put. Het maken van zo'n extra aansluiting is erg eenvoudig. Te gebruiken boordiameter 

is afhankelijk van de aan te sluiten inlaatdiameter. Elke diameter heeft een bijbehorende 

boorafmeting (fraisboor of gatenzaag}. 

6.1 Montage-instructie putwand-inlaat 

1.) Boor met een fraisboor een gat in de schacht van 
de put. Voor het plaatsen van een aansluiting 
met een diameter van (/J 125 mm gebruikt u een 
boor met een diameter van (/J 142 mm. Voor het 
plaatsen van een aansluiting met een diameter 
van (/J 160 mm gebruikt u een boor met een 
diameter van (/J 184 mm. 

2.) Verwijder de bramen en plaats het 
rubbermanchet in het geboorde gat. 

3.) Smeer het geplaatste rubbermanchet alléén 
aan de binnenzijde in met glijmiddel. Smeer ook 
de buitenzijde van de putwand-inlaat in met 
glijmiddel. 

4.) Plaats (duw) de putwand-inlaat in het 
rubbermanchet. Zo nodig met gebruik van een 
stoot ijzer. 

5.) Om eventuele zettingen in de bodem goed te 
kunnen opvangen, de inlaat zo ver mogelijk in 
het rubbermanchet schuiven. 

6.2 Montage-instructie PE zadelstuk 

1.) Boor met een fraisboor een gat in de schacht 
van de put. Gebruik een fraisboor of gatenzaag 
met een diameter maximaal 2 cm groter dan de 
diameter van de te plaatsen aansluiting. 

2.) Verwijder de bramen en leg de bijgeleverde 
pakking over de spie van het zadelstuk. 

3.) Zaag het PE zadelstuk op maat zoals aangegeven 
op bovenstaande tekening. 

4.) Plaats het zadelstuk in het gat. Boor rondom de 
aansluiting gaten door het zadelstuk en door 
de putwand, zodat u deze kunt bevestigen met 
bouten. 



Bestekteksten 

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID 

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER 

NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING 

100010 252604 Aanbrengen put van kunststof st 1,00 V 

Situering: ...... 

Volgens tek.nrs.: ...... 

Detaillering volgens puttenstaatnr.: ...... 

1 Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00 L 

Fabrikaat: Beuker Kunststoffen Amsterdam B.V., o.g. 

Type: PE BB put 600 Eurochamber 

Hoogte: ...... mm 

. 1. Put met bolle bodem 

. 1 . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L 

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en 

bijpassende Eurochamber rubberring 

100020 252604 Aanbrengen put van kunststof st 1,00 V 

Situering: ...... 

Volgens tek.nrs.: ...... 

Detaillering volgens puttenstaatnr.: ...... 

2 . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L 

Fabrikaat: Beuker Kunststoffen Amsterdam B.V., o.g. 

Type: PE BB put 800 Eurochamber 

Hoogte: ...... mm 

. 1 . Put met bolle bodem 

. 1. Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L 

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en 

bijpassende Eurochamber rubberring 

100030 2526o4 Aanbrengen put van kunststof st 1,00 V 

Situering: ...... 

Volgens tek.nrs.: ...... 

Detaillering volgens puttenstaatnr.: ...... 

3 . . Put, nominale middellijn 1000 mm st 1,00 L 

Fabrikaat: Beuker Kunststoffen Amsterdam B.V., o.g. 

Type: PE BB put 1000 Eurochamber 

Hoogte: ...... mm 

. 1. Put met bolle bodem 

. 3 .  Betonnen afdekplaat 1200 x 1200 mm; dik 200 mm st 1,00 L 

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en 

bijpassende Eurochamber rubberring 
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Kijk voor meer informatie op 
www.beuker-intercodaminfra.com

Beuker SP
De Veken 135

1716 KG Opmeer (N-H)
Ind. terrein De Veken

tel. 0226-36 44 40




