VATTENMÄTARBRUNNAR
för alla kunder och tillfällen

V3
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V2
Vattenmätning på kundens villkor
Vi har det största utbudet av täta vattenmätarbrunnar på marknaden och med ett flertal
världspatent på området.
Från vår lilla minsting V3 med endast 300mm
stigarrör (inv.) upp till V1(som går att få upp
till invändig dimension 2000mm).
1200-1500 Våra lösningar finns i marken från norr till
söder i Sverige och kunderna är allt från
enskilda fastighetsägare till de största entreprenörerna och grossisterna.
Vi använder så långt det är möjligt standarddetaljer för att underlätta reservdelstillgång i
framtiden! Där andra brunnar kräver
uppgrävning vid detalj problem, går våra alltid att renovera utan uppgrävning.

V1

Alla våra brunnar över dimension 1000 är
byggbara och av PP -vi använder bara det
bästa marknaden erbjuder, för att säkerställa att alla normer uppfylls och att brunnarna
håller för nedgrävning till ner till 6m utan
problem.
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V3

Svensktillverkad

marknadens minsta mätarbrunn
Marknadens minsta vattenmätarbrunn
Renoveringsbar utan grävning*
Brunn i stryktålig PP plast dim 300 SN8
Upplyftningsbar vattenmätarkonsol
rad teknik
Svensk Patente
4-7
Pat. no. 010061

Flexibelt utbytbart slangpaket under tryck*
Täta anslutningar
Livsmedelsgodkänd slang
Anslutningar enligt önskemål (PE)
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Genom roterande flexibla slangar
V3 Vattenmätarbrunn
avläses mätaren enkelt.
Material : Kassett i POM, rör och lock i PP
Dimension: Stigarrör 300mm inv.
Djup : 1,45m
Locklösning : PP lock eller Dexel
Mätarkonsol : För QN2,5 L110 - 190mm (std).
		
220mm eller QN1,5 efter förfrågan.
Anslutningar : PL DY32(std), eller enligt önskemål
Övrigt : Ventil före och efter mätarkonsol, flexibel slang,
upplyftningsbar mätare, snabbkoppling enligt patent för byte av
hela slangpaket.

Tillval :
Kontrollerbar backventil
Kopplingar
Plockmagnet för isolerlock
Mätarverktyg
Upplyftningsverktyg
*med verktygssats

Rekommenderas till enfamiljsfastigheter, sommarstugor,
tillfälliga uttag mm.
0479-10025

info@brimer.com

V2

Svensktillverkad

möjligheternas vattenmätarbrunn
Brunn i stryktålig PP plast
Upplyftningsbar vattenmätarkonsol
Stabil svetsad förankringsplatta i PP
Flexibelt utbytbart slangpaket
Täta anslutningar
Provtryckt från fabrik
Livsmedelsgodkänd slang
Anslutningar enligt önskemål (PE)

ø 600mm
QN 2,5/Qn 6

Nu även med återströmningsskydd klass 3 och 4

V2 Vattenmätarbrunn

Material : PP
Dimension: 600mm inv
Djup : 0,5m - 6m (std 1.25m, 1.5m, 2m)
Locklösning : Låsbart lock eller Dexel
Mätarkonsol : QN2,5(max 2) QN6(max 1)
Anslutningar : PE DY50(std), eller enligt önskemål
Övrigt : Ventil före och efter mätarkonsol,
täta brunnsgenomföringar, flexibel slang, upplyftningsbar
mätare, snabbkopplingar för byte av hela slangpaket.

Tillval :
Återströmningsskydd klass 3 & 4
Kontrollerbar backventil
Tryckreducering 1-7 bar
Avtappningsuttag
Kopplingar
Dexel D800
Isolerat lock
Extra slangpaket

Rekommenderas till flerfamiljshus, enfamiljsfastigheter, mindre
sommarstugeområden, sommarstugor,
tillfälliga uttag mm.
0479-10025

info@brimer.com

V1

En Svensk produkt

en bättre vattenmätarbrunn
Brunn i stryktålig och formstabil PP
Invändig diameter 1000mm (alt 1200, 1500 )
Djup enligt önskemål
För vattenmätare Qn2,5, Qn 6 eller Qn 10
Rostfri standardkonsol
Möjlighet till flera parallellkopplade
mätarkonsoler
Täta anslutningar*
Provtryckt från fabrik
Exempel på lösning special 4x QN6,
samt 2st Qn 2,5 konsoler (t.h) .
Överst låsbart isolerlock på kona.

Anslutningar enligt önskemål (PE)
Möjlighet till flera konsoler med separata
utgående ledningar
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V1vattenmätarbrunn

Material : PP
Dimension: 1000mm inv (finns även i 1200 samt 1500mm)
Djup : 1,3m - 6m (std 1.75m)
Locklösning : Låsbart lock eller Dexel
Mätarkonsol : QN2,5(max 8) QN6(max 6), QN10 (max 6)
Anslutningar : PE DY50(std), eller enligt önskemål
Övrigt : Ventil före och efter mätarkonsol,
täta brunnsgenomföringar, inbyggd korrosionsbeständig stege
med halksäkring, konöppning ca 640mm. Dubbelbotten med
fackverk som standard.

Tillval :
Låsbart isolerlock
Dexel D800
Återströmningsskydd
Backventiler
Läckagelarm
Fjärravläsning

*Förutsätter korrekt installation enligt anvisningar

Rekommenderas till flerfamiljshus, enfamiljsfastigheter, flera fastigheter, sommarstugeområden, industrier,
tillfälliga uttag och övrig mätning
0479-10025

info@brimer.com

vi förbehåller oss rätten att närsomhelst göra ändringar i dessa produkter utan förvarning

