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Als houder van het kwaliteitsmanagementsysteem 

ISO9001:2008 en ISO14001:2004, stelt DYKA hoge 

eisen aan de kwaliteit van de aangeboden producten 

en diensten.

Binnen het aanbod riolering biedt DYKA een gamma 

inspectieputten voor een optimale inzameling van het 

afvalwater: AXEDO 600.

Recente ontwikkelingen op gebied van inspectie- en 

onderhoudsapparatuur voor leidingsystemen (came-

ra’s, reinigingsgereedschappen...) laten ondergrondse 

controle en onderhoud toe. 

Voor rioleringsstelsel die geen toegang voor personen 

vereisen, bieden de Axedo 600 inspectieputten een 

alternatieve oplossing voor de traditionele inspectie-

putten.

De AXEDO 600 inspectieputten kunnen worden 

geïnstalleerd onder de rijweg of in het voetpad, met 

een maximale installatiediepte van 6m. 

AXEDO 600 inspectieputten kunnen worden geïn-

tegreerd in rioleringsnetwerken in kunststof van 

diameter DN160 tot en met DN400.

Al meer dan 50 jaar ontwerpt, produceert en verkoopt DYKA kunststofl eidingsystemen in toepassingen met 

hoge eisen aan oa. de aspecten dichtheid en duurzaamheid. Daarbovenop bieden deze systemen een veilige 

en tijdsbesparende installatie.

  



4 AXEDO 600 Inspectieput

Technische kenmerken

Dichtheid

De dichtheid van materialen is een belangrijke vereiste bij het ontwerp en de bouw van een rioleringsysteem, met tot doel 

het voorkomen van:

• vervuiling van de grond en het grondwater;

• infi ltratie van zuiver water die de werking van de waterbehandelingssystemen kunnen benadelen.

De AXEDO 600 inspectieputten bieden dezelfde dichtheidsgarantie als kunststofl eidingsystemen (buizen en hulpstukken) 

bij dichtheidstesten, uitgevoerd volgens de standaardprotocollen van de norm NBN EN 1610.

Eenvoudige plaatsing

De AXEDO 600 inspectieputten laten een gemakkelijke manuele plaatsing toe (elk element weegt apart niet meer dan 

25kg, uitgezonderd de betonrand). De plaatsing vereist dus geen mechanische hulpmiddelen en zal dus sneller worden 

uitgevoerd dan de installatie van traditionele inspectieputten. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen bij de plaatsing van de 

putten.

In geval van onvoorziene omstandigheden in uitvoering (bv. ondergrondse obstakels, kabels en leidingen ea.), is een 

hoekverdraaiing in de aansluitmof van +/- 7,5° mogelijk om deze aanpassing toe te staan tijdens de aanleg van het leiding-

systeem.

Tenslotte zorgt de vlakke bodem voor een goede stabiliteit van de AXEDO 600 inspectieput.
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Weerstand tegen verkeersbelasting

De speciaal ontwikkelde AXEDO 600 betonrand laat een verdeling van de 

belasting toe waarbij de druk wordt gespreid over de omliggende onder-

grond/aanvulling. De betonrand dient op een goed verdichte ondergrond  te 

worden gefundeerd en mag niet worden vastgehecht aan de inspectieput .

Aanpasbaarheid

Met 29 standaard-confi guraties (zie p.8) en de mogelijkheid om op maat 

gemaakte elementen te bestellen, laten de AXEDO 600 inspectieputten u 

toe om in te spelen op alle mogelijke confi guraties.

Onze specialisten helpen u bij het kiezen van de juiste oplossing. 

Een hoekverdraaiing van +/- 7,5° maakt bovendien de aanpassing van het 

project op het terrein mogelijk.

De hoogte van de inspectieput is aanpasbaar op de werf door de schacht op 

maat in te korten (zie p.11)

AXEDO 600 Inspectieput

Chemische resistentie, corrosiebestendigheid

Materialen uit kunststof bieden een zeer goede resistentie tegen diverse chemische agentia (cf. technisch document ISO/

TR 10358 of de tabel ‘chemische bestendigheid’ die beschikbaar is op onze site).

Polypropyleen, het vervaardigingsmateriaal van de AXEDO 600 inspectieput, is met name effectief tegen mogelijke aan-

tasting van:

• buitenaf: door agressieve ondergrond;

•  binnenaf: door de getransporteerde vloeistoffen, zoals waterstofsulfi de (H2S) en zwavelzuur (H2SO4), die worden vrijge-

geven door het afvalwater.

7,5°

7,5°



Eenvoudige inspecteerbaarheid

De stroomprofi elen hebben een doorlopend lengteprofi el, die de doorgang voor inspec-

tie- en reiningingsapparatuur vergemakkelijken.

Onderhoudsgemak

De zeer lage wandruwheid voorkomt de afzetting en aanhechting van vuil. Het 

onderhoud van de AXEDO 600 inspectieput zal dus vlugger en sneller kunnen gebeuren 

dan bij het gebruik van traditionele materialen.

Recyclage

Polypropyleen is een thermoplastisch materiaal. Het is dus volledig recycleerbaar, net 

zoals alle andere gebruikte thermoplastische materialen (PVC, PE) gebruikt in riolerings-

en druksystemen.

Kwaliteit (BENOR)

De AXEDO 600 inspectieputten worden geproduceerd in een door ISO 9001:2008 en

ISO 14001:2004 gecertifi ceerde productielocatie. De producten worden door DYKA aan 

een permamente controle onderworpen, zijn conform de Europese normen

NBN EN 13598-2 en EN476 en dragen het BENOR keurmerk.
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Technische kenmerken
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Productkeuze

De AXEDO 600 inspectieputten worden aanbevolen in de volgende situaties:

•  voor installaties waar een directe toegang voor inspectie vereist is, doch waar geen personentoegang nodig is;

•  voor installaties waar men de grondwerken wenst te minimaliseren of waar door omstandigheden de werkruimte beperkt is;

•  voor installaties waar een zeer goede chemische resistentie vereist is - DWA-systemen;

• in combinatie met kunststofriolering - compleet waterdicht en eenvoudig te plaatsen systeem.

Keuze van de hoeken van de aansluitingen:

Om het het juiste type (confi guratie) put makkelijk te selecteren vanaf een plan, biedt DYKA u een eenvoudig hulpmiddel aan: de 

AXEDO 600-puttenindicator.

Gebruiksaanwijzing :  • plaats het middelpunt van de puttenindicator op de inspectieput met de uitgang op de vertrekkende 

leiding op uw plan;

• lees de hoek van de inkomende leiding(en) af op de puttenindicator.

AXEDO 600 Inspectieput  
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Gamma

AXEDO 600 Inspectieput

0-180°

0-90°

0-120°0-150°

T Kruis

Voor op maat gemaakte confi guraties, gelieve ons te contacteren: zie pagina «Projectstudie» (page 13).

Diameter (mm)

160 200 250 315 400

Artikel-
nummer

0-180° 20042665 20042672 20042679 20042686 20042689

0-90° 20042662 20042669 20042676 20042683

0-120° 20042663 20042670 20042677 20042684

0-150° 20042664 20042671 20042678 20042685

T 20042666 20042673 20042680 20042687

Kruis 20042667 20042674 20042681 20042688

0° 20042661 20042668 20042675 20042682

Basiselement 

H

A

B

C

0°

H (mm) A (mm) B (mm) C (mm)
160 383,7 158,4 193,3 32,0

200 425,7 158,4 235,3 32,0

250 478,3 158,4 287,9 32,0

315 546,7 158,4 356,3 32,0

400 636,3 158,4 445,9 32,0



9AXEDO 600 Inspectieput

Ophoogstuk

De (mm) Di (mm) Hoogte (mm) Artikel nummer
678 600 1000 20042548

678 600 1500 20042550

678 600 2000 20042551

678 600 3000 20042552

678 600 6000 20409070

Accessoires

Artikel nummer

Telescoop* 20042690

Rubber afdichtingsring telescoop* 20042691

Betonrand Axedo 20041428

Rubber afdichtingsring betonrand 20042547

* kan ook gecombineerd worden met betonrand MDPE/HDPE 630 

(artikel nummer 20023187)

Rubberring

Di

H

De

Technische specifi caties van de betonrand

- Gewicht : 210 kg.

- Gedimensioneerd om weerstand te kunnen bieden aan zwaar verkeer.

- Beton met een compressie-weerstand van > 450 kN.

-  Aanwezigheid van 4 ankers 

-  Compatibel met de gietijzeren deksels van het type TWINO SC (20023186) en 

TWINO SP (20041069) klasse D400 conform de norm NBN EN124.

Rubber afdichtingsring telescoop

D (mm) 684

d (mm) 589

Telescoop

D (mm) 850

d (mm) 630

H (mm) 250

L (mm) 360

Betonrand Axedo

d (mm) 695

L (mm) 950

H (mm) 180

L

d

D

d

H

L

d
D

H



Grondverzet

Het grondverzet dient te gebeuren in overeenstemming met de norm EN1610.  De installatie-instructies aangegeven in EN1610 

zijn altijd prioritair aan de instructies die hieronder vermeld zijn.

De afmeting van de uitgraving moet ten minste 30cm groter zijn dan de buitenafmeting van de inspectieput. Deze dient ook 

rekening te houden met de karakteristieken van de ondergrond en met de installatiediepte.

De afmeting van de uitgraving moet een veilige toegang bieden tot de bouwput om volgende handelingen te verzekeren:

• verbinding met de inkomende en uitgaande leiding(en),

• aanvullen en verdichten.

Profi elbodem

De inspectieput moet worden geplaatst op een stabiele fundering van een geschikt funderingsmateriaal (zand, zand-cement, ...) 

met een minimale dikte van 10cm.

Installatie van de inspectieput

Voorbereiding

Voorafgaand aan de installatie, moet het basiselement 
als volgt voorbereid worden:

• controleer de zuiverheid van de dichtingen,

• vet de aansluitingen in tot aan de dichtingen,

• aansluitende leidingen: vet de mannelijke uiteinden van de buizen in,

die indien nodig al afgeschuind zijn. 

Plaatsing van het basiselement

Het basis bodemelement moet geplaatst worden op een vlakke 

ondergrond (waterpas) en nadien verbonden worden met de 

inkomende en uitgaande leidingen. 

Opgelet: de bodem van het basiselement is lager dan de

aansluitende leidingen (zie p.8 - maat C).

Voorbereiding van het ophoogstuk  en afdekking

Het meegeleverde ophoogstuk  (schacht) kan op de werf op maat worden verzaagd

tot de gewenste/afgewerkte hoogte (zie tabel p.11). Dichtingen  worden 

geplaatst tussen het basiselement en de schacht en tussen de schacht en de betonrand .

De afdekking gebeurt door plaatsing van het gietijzeren deksel  in/op de betonrand.

NB: er kan bijkomend gebruik gemaakt worden van een telescoop met aparte dichting.

De afdekking gebeurt door plaatsing van het gietijzeren deksel  in/op de betonrand.

NB: er kan bijkomend gebruik gemaakt worden van een telescoop met aparte dichting.
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Plaatsing

 



Verhoging met deksel 
H=200mm

Verhoging met deksel 
H=100mm

Inspectieput op 
aansluiting DN160

Inspectieput op
aansluiting DN200

Inspectieput op
aansluiting DN250

Inspectieput op
aansluiting DN315

Inspectieput op
aansluiting DN400

Aantal ribben
(st)

Lengte 
verhoging Z  

(m)

Aantal ribben
(st)

Lengte 
verhoging Z

(m)

Hoogte vloei
(m) 

Hoogte vloei
(m)

Hoogte vloei
(m)

Hoogte vloei
(m)

Hoogte vloei
(m) 

5 0,33 0,65 0,70 0,75 0,82 0,91

5 0,33 6 0,40 0,72 0,77 0,82 0,89 0,98

6 0,40 7 0,46 0,78 0,83 0,88 0,95 1,04

7 0,46 8 0,53 0,85 0,90 0,95 1,02 1,11

8 0,53 9 0,59 0,92 0,97 1,02 1,09 1,18

9 0,59 10 0,66 0,98 1,03 1,08 1,15 1,24

10 0,66 11 0,73 1,05 1,10 1,15 1,22 1,31

11 0,73 12 0,79 1,11 1,16 1,21 1,28 1,37

12 0,79 13 0,86 1,18 1,23 1,28 1,35 1,44

13 0,86 14 0,92 1,25 1,30 1,35 1,42 1,51

14 0,92 15 0,99 1,31 1,36 1,41 1,48 1,57

15 0,99 16 1,06 1,38 1,43 1,48 1,55 1,64

16 1,06 17 1,12 1,44 1,49 1,54 1,61 1,70

17 1,12 18 1,19 1,51 1,56 1,61 1,68 1,77

18 1,19 19 1,25 1,58 1,63 1,68 1,75 1,84

19 1,25 20 1,32 1,64 1,69 1,74 1,81 1,90

20 1,32 21 1,39 1,71 1,76 1,81 1,88 1,97

21 1,39 22 1,45 1,77 1,82 1,87 1,94 2,03

22 1,45 23 1,52 1,84 1,89 1,94 2,01 2,10

23 1,52 24 1,58 1,91 1,96 2,01 2,08 2,17

24 1,58 25 1,65 1,97 2,02 2,07 2,14 2,23

25 1,65 26 1,72 2,04 2,09 2,14 2,21 2,30

26 1,72 27 1,78 2,10 2,15 2,20 2,27 2,36

27 1,78 28 1,85 2,17 2,22 2,27 2,34 2,43

28 1,85 29 1,91 2,24 2,29 2,34 2,41 2,50

29 1,91 30 1,98 2,30 2,35 2,40 2,47 2,56

30 1,98 31 2,05 2,37 2,42 2,47 2,54 2,63

31 2,05 32 2,11 2,43 2,48 2,53 2,60 2,69

32 2,11 33 2,18 2,50 2,55 2,60 2,67 2,76

33 2,18 34 2,24 2,57 2,62 2,67 2,74 2,83

34 2,24 35 2,31 2,63 2,68 2,73 2,80 2,89

35 2,31 36 2,38 2,70 2,75 2,80 2,87 2,96
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Voorbeeld: AXEDO 600 inspectieput met aansluitingen 

DN315.

Hoogte vloei is 1250mm (1,25m), hoogte gietijzeren 

deksel is 100mm.

In de tabel dient u altijd de hoger liggende waarde te 

gebruiken, in dit geval is dat 1,28.

De hoogte van de in te korten verhoging is 790mm of 

12 ribben.

Z
Hoogte 
waarop 
verhoging 
ingekort 
moet wor-
den (mm)

Vloei

Hoogte 
vloei
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Plaatsing

Aanvulling

Dit werk dient gedaan te worden in overeenstemming met de regels betreffende de 

materiaalkeuze en de verdichting conform de norm NBN ENV 1046. Het gebruik van 

geschikt aanvullingsmateriaal is noodzakelijk (zand, zand-cement, ...). De verdichting 

dient in lagen van maximaal 30 cm te gebeuren en per laag om de inspectieput. Voor de 

verdichting dient men de aanbevelingen van norm NBN ENV 1046 en het standaardbestek 

250 te volgen. 

Plaatsen van de betonrand

De betonrand dient te rusten op het omhullende aanvullingsmateriaal, om 

ervoor te zorgen dat er geen belasting op de inspectieput wordt uitgeoefend.

Volgens hetzelfde principe als bij het basiselement, wordt de afdichting tus-

sen het ophoogstuk  en de betonrand  verzekerd door middel van een 

rubber afdichtingsring .

Installatie van het ophoogstuk 
De afdichtingsring  moet geplaatst worden in de eerste 

golving van de buis, daarna moet deze worden ingevet.

De montage van de verhoging  op het basiselement 
moet manueel gebeuren.
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Projectstudie

AXEDO 600 inspectieput in PP - Informatieaanvraag putberekening

Datum  

Klantnummer 

Aanvrager        

Project referentie  

Inspectieput
n°

Hoogte
vloei

Uitgang 

(op 0°)

Ingang n°1 Ingang n°2 Ingang n°3

DN (mm) DN (mm) Hoek (°) DN (mm) Hoek (°) DN (mm) Hoek (°)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Opmerkingen  

Ingevuld en compleet terug te sturen, vergezeld van eventuele bijkomende/andere relevante projectinformatie:

via mail: studiedienst@dyka.com

270°

225° 135°

90°

0°

180°

L 
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AXEDO 600 Inspectieput

De PP inspectieput heeft de volgende karakteristieken :

•  basiselement in PP, conform met de norm NBN EN 13598-2 en voorzien van het kwaliteitskenmerk BENOR,

• binnendiameter: 600 mm,

• mofaansluitingen met de mogelijkheid tot een hoekverdraaiing van 7,5° (in + en in - ),

• ophoogstuk in PP min. SN2 (EN ISO9969), inclusief dichtingen in EPDM volgens EN681,

• betonrand in gewapend beton,

• inbouwdiepte is max. 6m bij 5m waterkolom (grondwaterstand)

• geschikt voor verkeersbelasting (SLW60)

Plaatsing

Grondverzet en aanvulling

Het grondverzet dient te gebeuren in overeenstemming met de normen EN1610, ENV1046 en het standaardbestek 250.

De afmeting van de uitgraving moet ten minste 30 cm groter zijn dan de buitenafmeting van de inspectieput. Deze dient ook 

rekening te houden met de karakteristieken van de ondergrond en met de installatiediepte.

De afmeting van de uitgraving moet een veilige toegang bieden tot de bouwput om volgende handelingen te verzekeren:

• verbinding met de inkomende en uitgaande leidingen,

• aanvullen en verdichten

Profi elbodem

De inspectieput moet worden geplaatst op een stabiele fundering van geschikt funderingsmateriaal (zand, zand-cement, ...) met 

een minimale dikte van 10 cm.

Installatie van de inspectieput

• Voorbereiding

Voorafgaand aan de installatie, moet het basiselement als volgt voorbereidt worden :

- controleer de zuiverheid van de dichtingen,

- vet de aansluiting in tot aan de dichtingen,

- vet de mannelijke uiteinden van de buizen (aan te sluiten leidingen) in, die indien nodig al afgeschuind zijn.

• Plaatsing van het basiselement

Het onderstuk moet geplaatst worden op een vlakke ondergrond en nadien verbonden worden met de inkomende en 

uitgaande leiding(en).

• Voorbereiding van het ophoogstuk en afdekking

Het meegeleverde ophoogstuk (schacht) kan op maat worden verzaagd op de werf om tot de gewenste/afgewerkte hoogte te 

komen. Dichtingen worden geplaatst tussen het basiselement en de schacht en tussen de schacht en de betonrand. De afdek-

king gebeurt door plaatsing van het gietijzeren deksel op de betonrand.

Nb: er kan bijkomend gebruik gemaakt worden van een telescoop met aparte dichting.

AXEDO 600 Inspectieput

Lastenboek/bestekvoorschrift
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PP Inspectieput 

Alle voordelen van kunststofmaterialen

• licht en dus gemakkelijk in gebruik.

• Waterdicht.

• Chemische resistentie, corrosiebestendigheid.

• Recycleerbaar.

• Gemakkelijk te inspecteren en te onderhouden.

Het ontwerp en het brede assortiment 
vormen een compleet en 

samenhangend productgamma.

Product met BENOR keurmerk, 
conform de Europese norm 

NBN EN 13598-2.

Technische assistentie (studiedienst): 
begeleiding/ondersteuning bij de 

juiste keuze voor uw project.

… gecertificeerde kwaliteit 
voor uw rioleringsstelsels



Lastenboekvoorschrift:
www.dyka.com

Additionele DYKA services:
• groot productassortiment - buizen, hulpstukken, putten, prefabs

• Eigen interne studiedienst voor projectcalculaties en advies in “Integraal Waterbeheer” en aanverwante

• Eigen nabewerkingsatelier voor PVC-PE-PP maatwerkoplossigen

• Flexibele en snelle levering via netwerk van 8 fi lialen en talrijke Dyka handelaren

• e-Shop en e-Business functionaliteiten

Adressen

0
9

-2
0
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DYKA,  member of Tessenderlo Group

DYKA PLASTICS S.A., Stuifzandstraat 47, Nolimpark 4004, B3900 Overpelt, België

Tel.: +32(0)11-800420, Fax: +32(0)11-644246, E-mail; dyka.be@dyka.com, Internet: www.dyka.com

  


