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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 Ø 125 mm en Ø 160 mm, het PE zadelstuk is leverbaar in de 

diameters Ø 180 mm tot en met Ø 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).

6.2  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.

Extra aansluitingen inbouwen6 

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 Ø 125 mm gebruikt u een 

boor met een diameter van Ø 142 mm. Voor het 

plaatsen van een aansluiting met een diameter 

van Ø 160 mm gebruikt u een boor met een 

diameter van Ø 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 

stootijzer.

5.)  Om eventuele zettingen in de bodem goed te 

kunnen opvangen, de inlaat zo ver mogelijk in 

het rubbermanchet schuiven.


