
HANDELS
KZ

Hitta oss på webben - kzhandels.se 
Vi finns också på facebook.com/kzhandels

Ett urval av våra populära 
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Brandpost 
Emaljerad brandpost för 
dricksvatten. Levereras med 
fotknärör för både PE och 
segjärn.

Rostfri brandpost 
Tillverkad helt i rostfritt för 
lång livslängd i krävande 
miljöer.

Verktyg till 
brandpostplugg 
Adapter, till spärrnyckel och 
med spett. Verktyget finns också 
för eget montage.

Vattenkiosk 
Vattenkiosk för montage i 
befintliga byggnader. För 
köp av större mängder 
vatten via betalsystem.

Vattenkiosk i brunn 
Vattentankstation i brunn för köp av 
större mängder vatten via betalsystem.

Vattenkiosk 
Monteras direkt på brandpost. 
Flöden upp till 40m³/h.

KZ slamkiosk 
Möjlighet att mäta och ta betalt 
för externt slam.

Brandposter och tillbehör Vattenkiosk och slamkiosk

Brandpostpluggar 
Tillverkade i high-tech polymer. 
Finns i flera olika modeller och 
med lås.
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Mätarbrunnar Tillbehör

KZ teleskopisk brunn 
För brunnsdjup mellan 1,20-1,70m. 
Qn 2,5 eller Qn6.

Vinterbrunn 
För frostsäkra vattenuttag med 
en eller flera kranar. 
Tillbehör till KZ mätarbrunn.

Körbar betäckning

Brunnsförhöjning

Brunnslocklyftare 
Magnetisk med “slaghandtag”.

Mätarbrunnsinsats och 
specialpassbit 
För befintliga brunnar upp till 6 m 
djup. För vattenmätare QN 2,5 och 
QN 6.

Isoleringskudde

KZ nya mätarbrunn 
För brunnsdjup på 1-2 meter. 
Qn2,5 dubbel Qn2,5 eller Qn6. Avläsning utan 
nedstigning i brunn.Brunnen tillverkad i ett 
enda stycke helt utan skarvar.

PE-anslutningar 
Dragsäker koppling, PE-ända 
och PE svetsmuff för direkt 
anslutning till KZ mätarbrunn.
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Mätrör och spolrör Mätrör och spolrör

Provtagningsrör 
Specialtillverkat provtagningsrör 
för kvalificerade vattenprover. 
Finns i flera modeller.

Brandposthuvud
Med 360° vridbar utloppsböj.
Svivlande rör i aluminium.

Spolrör 
Med dubbelt/enkelt utlopp 
och ytterhylsa.

Fyrkantigt nödrör 
Stilrent brandpoströr. 
Med en eller två kranar och 
greppvänliga handtag. 
Kan monteras direkt på 
brandpost.

Mätarståndsrör 
Moduluppbyggda mätarståndsrör 
med alternativa 
anslutningskopplingar.

Små mätarståndsrör 
Har en eller flera kranar. 
Med eller utan vattenmätare.

Nödvattenrör 
Har upp till 7 kranar. Med eller utan 
vattenmätare. Finns för slangmatning 
med fotplatta eller direkt på brandpost.

Provtagningskran 
Specialtillverkad provtagningskran 
finns också med förlängt 
insugningsrör.
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Vattentankar Robot och anborrning

Vattentank 
580 eller 1100 liter för provisorisk 
vattenförsörjning. Lyftöglor för enkel 
transport. Specialsytt överdragstält finns 
som tillbehör.

Mobil vattentank 
1000 liter monterad på släpkärra.Tanken har 
ben och lyfthandtag med syrafast kulventil 
bak på tanken.

Robot
Med många montagemöjligheter. 
Har fjäderupphängt vridhuvud 
och roterande huvud som ger stor 
räckvidd.

Anborrning tillbehör 
Anborrningsverktyg,  spärrnyckel, multinyckel, 
anborrningsbyglar och utsotningsverktyg.

PE-ankare 
Kraftfullt dragverktyg för 
PE-rör DN20-DN90.

Anborrningslåda 
Komplett anborrningslåda med 
anborrningsverktyg, borr, multiverktyg, 
spärrnyckel, adaptrar och slang. 
Levereras i praktisk lackerad låda.

Portabel ventildragare
Vår nya postabla, lätt att ta med, 
batteridrivna dragare för 
markventiler. Finns i 2 varianter och 
med ett flertal tillbehör!



Övergångskonsol 
För valfritt antal mätare, Qn 2,5 Qn 6 
eller Qn 10. Levereras med eller utan 
backventil.

Övergångskonsol special 
Tillverkas efter kunds specifikationer 
för valfritt antal mätare. Även i flänsat 
utförande.

Passbitar till 
mätarkonsoler 
Mässing eller plast.

HANDELS
KZ Spärrnyckel och nyckelstänger

För avstängnings och servisventiler. 
Spärrnyckeln har dubbla spärrsegment och är 
renoveringsbar.

Övergångskoppel 
Tillverkad helt i rostfritt och mässing 
med upp till 4 mätare. 
Tillverkning efter kunds specifikationer.

Reparationsstänger och hylsor 
Reparationshylsor/stänger i rostfritt stål för 
servisventiler. Fyrkant, rund eller med 
hångerhylsa utvändig eller invändig. 
Snabbhylsa för teleskopgarnityr och 
brandposthylsa. 

ReparationsverktygÖvergångskonsol

Nyckelstänger special 
Nyckelstänger tillverkadede efter kunds 
önskemål. Exempelvis med cykelhandtag, 
brunnslocköppnare eller lackerad i annan 
färg. 

Teleskopisk nyckelstång 
Steglöst teleskopiska stänger. 
Lång eller kort modell. 



Tillbehör Tillbehör

Varningskona 
Låsbar varningskona för 
ståndrör.

HANDELS
KZLåsbara kopplingsdelar

För brandslangskoppling och 
klokoppling. 
Enkel montering med bajonettkoppling 
och med uttag för hänglås.

Backventiler och strypbrickor 
Finns i flera modeller och storlekar. 
Backventiler för vattenmätare, ståndrör, 
för instick, för pumpstationer - flänsade med 
membraninsats. 
Strypbrickor för Qn2,5-Qn10. 

Batteridriven brandpostprovare 
Testar tryck och flöde i brandposter. 
Levereras i rostfri låda med utloppskopplingar 
och kilslidsventiler 2½”.

Dricksvattenstation 
För utomhusbruk när 
vatten behöver tillhandahållas. 
Reklamskärm finns som tillbehör.

Byggvattenskåp 
Eluppvärmt isolerat byggvattenskåp 
med Qn6 konsol med backventil. 
Kan levereras med tryckreducering. 
Övergångar till Qn 2,5 medföljer.

Automatluftare 
Kan servas/bytas från marknivå och 
med automatisk dränering. 
Finns i längder från 1,25-1,75m. 
Kan också användas som spolpost. 
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KZ Handels AB 

Box 10337 
434 24 KUNGSBACKA 

Besöksadress: 
Hanhals Kyrkväg 123 

439 73 FJÄRÅS 
'0300-54 16 10 

info@kzhandels.se 
kzhandels.se 

Exklusiva återförsäljare av EWE Armaturen produkter.


