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DIN SPECIALLEVERANTÖR

VARFÖR EN KZ VATTENMÄTARBRUNN?
LÄS OM ALLA FÖRDELAR MED KZ VATTENMÄTARBRUNN.



Konstruktion brunn och betäckningar
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Brunnsbetäckningarna är runda, tillverkade av segjärn, med tätning och har en 
utvändig diameter  på 530 mm. 

Betäckningar finns A15, B125 eller B400 körbar betäckning.

KZ vattenmätarbrunn är tillverkad i PE, helgjuten, helt utan skarvar och därmed vattentät. 
Lätt att hantera med praktiska bärhandtag på sidorna.



Storlekar och konfigurationer
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KZ vattenmätarbrunn finns i flera olika storlekar och flera utföranden för varierande 
användningsområden. 

Brunnar finns för brunnsdjup på 0,75-2 meter. Man kan enkelt korta brunnen till
önskad höjd. Den kortas enkelt i 2,5cm steg och är i princip steglös. 

Man kan även höja brunnen steglöst med våra förhöjningar. 
Brunnarna är avsedda för vattenmätare Qn 2,5, dubbla Qn 2,5 eller Qn 6. 

Våra brunnar finns även med tryckreducering.



Höjning/sänkning av brunn
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Brunnens invändiga delar så som slangar och konsoll är utbytbara utan att man 
behöver gräva upp brunnen.

Avläsning av vattenmätare sker utan nerstigning i brunn.

KZ mätarbrunn har flexibel höjd.Den kan enkelt kortas till valfri höjd i 2,5cm 
intervall - i princip steglös. Behöver man höja befintlig brunn går det utmärkt att göra 

med en brunnsförhöjning 25cm.



Ingående komponenter
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KZ vattenmätarbrunn har livsmedelsgodkända stålomspunna silikonslangar som 
förhindrar bakterietillväxt. De är monterade med en 360 graders multisvivel i bägge 

ändar och man kan därför lyfta upp konsollen utan att belasta slangarna.

Samtliga i brunnen ingående mässingsdetaljer är tillverkade i blyfri 
RoHs-godkänd mässing. Även original-anslutningar som PE-ändar och PE-kopplingar 

till KZ mätarbrunn är tillverkade i blyfri mässing. 
Alla övriga ståldetaljer är tillverkade i rostfritt stål.
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KZ brunn - kyla och säkerhet

Vattenmätaren är placerad i höjd med inkommande och utgående vattenledning och 
brunnen är försedd med ett frigolitlock under betäckningen. 

Detta tillåter frostfri drift av brunnen året om.
KZ vattenmätarbrunnar är förberedda för tömningsanordning för att kunna stänga ner 
systemet vintertid. Enkel avtappning kan ske med hjälp av självfall eller med tryckluft.

KZ vattenmätarbrunnar har kraftiga brunnsbetäckningar som förhindrar att barn av 
misstag kan lyfta av betäckningen och riskera att trilla ner i brunnen. 

Dessutom är brunnarna utrustade med lås på två ställen på betäckningen som 
öppnas med för detta avsedd nyckel. 
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KZ vattenmätarbrunn montage

KZ vattenmätarbrunn är enkel att installera. 
Lättmonterade KZ originalkopplingar för anslutning direkt i KZ vattenmätarbrunn. 

PE svetsända, PE dragsäker koppling eller PE svetsmuff.

KZ vattenmätarbrunn är det bästa valet för miljö och säkerhet i drift. 
KZ vattenmätarbrunnar är bedömda i Sunda Hus och Byggvarubedömningen. 

Våra brunnar och kopplingar har RSK nummer. 
Brunnarna är 100% återvinningsbara.

KZ vattenmätarbrunn har 10 års garanti
KZ Handels är sedan 1998 generalagent för Ewe Armaturen produkter. 

Tillsammans har vi mer än 40 års erfarenhet av vattenmätarbrunnar.



KZ på brandpost & slamkiosk
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KZ Handels - kontakta oss


