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KZ vattenmätarbrunn, gjuten i ett enda stycke 
och därför helt tät finns i flera modeller och stor-
lekar för varierande användningsområden. För 
brunnsdjup på 0,75-2 meter. De finns för vatten-
mätare, Qn 2,5, dubbel Qn 2,5 eller Qn 6. 
KZ vattenmätarbrunnfinns även med tryckre-
ducering. Varierande användningsområden, till 
exempel bostadshus, byggplatser, parkeringsan-
läggning, mindre trädgårdsanläggningar, cam-
pingplatser och kyrkogårdar.
 
Brunnen levereras med flexibla slangar av silicon 

med rostfri stålmantel, konsol och lyftstång i
rostfritt stål och är helt blyfri. 
KZ vattenmätarbrunn har tryckklass PN10 och 
kan vara inkopplad vid provtryckning upp till 15 
bar med monterad vattenmätare. 
Flexibla specialkulleder för att lyfta konsollen 
utan att tvinna eller matta ut slangarna. 
Ett frigolitlock skyddar brunnen mot frost. 
Brunnsbetäckning till brunnen A15 eller körbar 
B125 levereras med brunnen. 
Produkten har 10 års garanti.

Läs gärna mer om KZ vattenkmätarbrunnar på vår hemsida. Där finns broschyrer, bilder 
och en del att läsa om våra brunnar och tillbehör. 

Hemsidan finner du på www.kzhandels.se

KZ vattenmätarbrunn finns i flera modeller och storlekar för varierande 
användningsområden. För brunnsdjup på 0,75m-2 meter. 

 KZ mätarbrunn är bedömd hos Byggvarubedömningen och hos Sunda Hus.
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KZ vattenmätarbrunn är gjuten i ett 
enda stycke och är därför helt tät. 
Brunnen är tillverkad i svart PE och 
in och utgångar i livsmedelsgodkänd 
mässing. Brunnen är lätt att lyfta hante-
ra tack vare handtag i sidorna. 
Om man skulle behöva korta sin brunn 
går det alldeles utmärkt. Brunnen har 
ribbor med 1,5 cm mellanrum och är 
lätt att såga till rätt höjd.

KZ vattenmätarbrunn har ingång 
och utgång är gjuten imed ”IN” och 
”OUT” för att undvika felmontering. 
In och utgångarna är tillverkade i 
livsmedelsgodkänd mässing med 1” 
respektive 1 ¼ ”invändig rörgänga 
beroende på vilken modell man före-
drar..

KZ vattenmätarbrunn öppnas enkelt 
och genom att dra upp lyftstången 
och  lägga den på brunnskanten  kan 
man enkelt läsa av vattenmätaren från 
markytan utan nedstigning.
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KZ vattenmätarbrunn har varierande 
användningsområden. 
Till exempel bostadshus, byggplatser, 
parkeringsanläggning, mindre träd-
gårdsanläggningar, campingplatser och 
kyrkogårdar. 
Våra vattenmätarbrunnar kan försörja 
upp till cirka 200 hushåll beroende på 
modell.

KZ vattenmätarbrunn 
kan också utrustas med en teleskopisk 
adapter upp till 250mm förhöjning. 
Förhöjningen levereras med en tätan-
de O-ring och silikonfett för montage. 
Förhöjningen är enkel att montera. Den 
trycks på brunnen till lagom höjd.

KZ vattenmätarbrunn har 
specialanpassade anslutningar för 
brunnens inkommande och utgåede 
vatten. Dragsäker koppling PN16, 
svetsända eller svetsmuff PN16. 
Monteras utan verktyg på 
vattenmätarbrunnen. Alla ingående delar 
i mässing och rostfritt är blyfria och brun-
nen är RoHs-godkänd.


