Flödesmästarna

Extrautrustad brunn
för flödesvetare!

Kraven på mätning har höjts och Ventim

STANDARDBRUNN VM 8201

levererar smarta lösningar med brunnar

Brunnsdiameter 1200 mm
Vit insida
Stege
Grundvattenförstärkt
1 styck flödesmätare VM 9028
2 stycken vridspjällventiler VM 3040W

för flödesmätning, vatten och avlopp samt
bräddavlopp som klarar dem.
Tillsammans med dig skräddarsyr vi en

1 styck gummikompensator VM 3920

lösning enligt dina önskemål som vi sedan

TILLBEHÖR OCH ALTERNATIV

levererar färdig för installation.
Med en brunnslösning från Ventim är
det enkelt att vara Flödesvetare!

Avloppsutförande
ABAT-lucka
Betäckning
Brunnsdiameter 1400 mm
Bypass
Luftningsventil VM 6126M med kulventil VM 4359
Tryckgivare VM 9829G med kulventil VM 4359

Ventim är en nära samarbetspartner med
kunskap, erfarenhet och hållbara produkter
inom ventiler och instrument.
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Flödesmästarna
Bli en flödesvetare och beställ redan idag!
Med våra flödesmätare från Nivus och Krohne får

problemfritt och kostnadseffektivt. Vi menar att CSA

ni kontroll på ert ledningsnät. Behöver du hålla

även har marknadens pålitligaste luftningsventiler.

koll på trycket i ledningarna har vi kontrollventiler

Bli en flödesvetare idag med en brunn från Ventim!

och tryckreduceringsventiler från CSA som arbetar

Läggningsdjup

Rördimension

Fyllda rör alt.

Delfyllda rör

Vatten (standard) alt. 		

Material på befintligt rör

Avlopp (med 1 st flödesmäta-

Anslutningskoppling mellan befintligt rör och brunn

re VM 9024 och 2 st skjutspjällventiler VM 2002)

ABAT-lucka alt. 		 Körbar betäckning
Brunnsdiameter

1200 mm

Bypass

Luftningsventil VM 6126M med kulventil VM 4359

1400 mm

Tryckgivare VM 9829G med kulventil VM 4359

alt. kundanpassat (mm)

Fler riktigt bra
produkter!
Här har du några exempel på produkter som
vi rekommenderar till din brunn. Vi har stort
förtroende för våra leverantörer.
Du ska ha lika stort förtroende för oss.
Flödesmästarna.

0480-42 91 00

Flödesmätare
VM 9028 Waterflux
från Krohne

|

Luftningsventiler
VM 6126 och VM 6128
från CSA

info@ventim.se
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Vattenhydraulisk
kontrollventil
VM 7695 från CSA

ventim.se

Tryckreduceringsventil VM 7690
från CSA

