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Sinds meer dan 50 jaar ontwerpt, produceert en verkoopt DYKA

kunststofl eidingsystemen in toepassingen met hoge eisen met betrekking 

tot oa. dichtheid en duurzaamheid. Daarbovenop bieden ze een veilige en 

tijdsbesparende installatie. 

Binnen het aanbod riolering, biedt DYKA een groot gamma inspectieputten, voor een 

optimale inzameling van het afvalwater: AXEDO 600.

De recente ontwikkelingen op het gebied van inspectie- en onderhoudsapparatuur van 

leidingsystemen (camera’s, reinigingsgereedschappen...) laten ondergrondse controle en on-

derhoud toe. Voor installaties die geen toegang voor personen vereisen, bieden de  AXEDO 

600 inspectieputten een alternatieve oplossing voor de traditionele inspectieputten.

... gecertificeerde kwaliteit voor uw
rioleringsstelsels

  

AXEDO 600



>  Dichtheid
De AXEDO 600 inspectieputten bieden
dezelfde dichtheidsgarantie als kunststof-
leidingsystemen bij dichtheidstesten, uit-
gevoerd volgens de standaardprotocollen
van de norm NBN EN 1610.

>  Gemakkelijke plaatsing
Elk element weegt apart niet meer dan 25kg (uitge-
zonderd de betonrand). De plaatsing vereist dus 
geen mechanische hulpmiddelen en zal dus sneller 
kunnen beëindigd worden dan de installatie van de 
traditionele inspectieputten.

> Kwaliteitskeurmerk
Met BENOR keurmerk, conform de Europese norm 
NBN EN 13598-2 en EN476, voor toepassing buiten 
de rijweg tot een maximale diepte van 6m.
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Voordelen van de AXEDO 600 inspectieput

De DYKA diensten 

> Technische assistentie (projectstudie)
Onze specialisten helpen u bij het kiezen van de beste oplossing, afhankelijk van u wensen. Indien vereist, stellen zij u 
specifi eke inspectieputten voor.

> Gamma
Ons uitgebreid gamma laat u toe om te profi teren van een compleet en samenhangend concept.

Diameter (mm)

160 200 250 315 400

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

Ophoogstuk

Hoogte Artikelnummer

1m 20042548

1,5m 20042550

2m 20042551

3m 20042552

6m 20409070

Accessoires
Betonrand, rubberafdichting voor de ophoging, telescoop, rubberafdichting voor de telescoop en gietijzeren deksel

De DYKA voordelen 

De AXEDO 600 inspectieputten kunnen ook worden geïnstalleerd onder de rijweg of in het 
voetpad. De maximale installatiediepte is 6m. AXEDO 600 inspectieputten kunnen worden 
geïnstalleerd in rioleringsnetwerken in kunststof van diameter DN160 tot en met DN400.

De speciaal ontwikkelde AXEDO 600 betonrand laat een verdeling van de belasting toe, 
waarbij de druk wordt gespreid over de omliggende ondergrond/aanvulling.

> Aanpasbaarheid
Een hoekverdraaiing van +/- 7,5°
maakt de aanpassing van
het project op het terrein mogelijk.

> Gemak van inspectie en onderhoud
Het ontwerp van de AXEDO 600 inspectieputten 
vergemakkelijkt de doorgang voor reiniging- en 
inspectiegereedschappen. De zeer lage ruwheid van de plas-
tieke materialen voorkomt de aanhechting van partikels en 
materie.

> Chemische resistentie, corrosiebestendigheid
Materialen uit kunststof bieden een zeer goede resistentie tegen 
diverse chemische agentia.

> Recyclage
Polypropyleen is een thermoplastisch materiaal. Het is dus 
volledig recycleerbaar, net zoals alle andere gebruikte thermo-
plastische materialen gebruikt in riolerings- en druksystemen 
(PVC, PE).

Basiselement


