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Omschrijving

NIVELLERINGSLAAG 

GIETIJZEREN DEKSEL 
KLASSE B MET BETONRAND
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Karakteristieken van de behuizing:

• Dubbelwandige, geïsoleerde polypropyleen (PP) van 50 mm, UV-gestabiliseerd
• Gelaste PP-constructie
• Afmetingen: L2,40 m x B1,20 m x H 1,05 m buitenkant behuizing zonder beplanking. 
• Gewicht lege behuizing 135 kg, Xylit 1075 kg
• Nuttig volume filterbed: 2150 liter
• Gemakkelijk te plaatsen door aangepast onderstel

TECHNISCHE GEGEVENS

Type Afmeting behuizing 
(mm) Gewicht (kg) Nuttige 

inhoud liter

Aansluiting 
ø            

(mm)

0-6 IE
2400mmx1200mmx1050mm 

waarvan gemiddeld 60 % 
ingegraven

Behuizing : ca 150 KG
Dragermateriaal 1.150 KG Ca 2300 liter 110

Waarmee dien ik rekening te houden bij het plaatsen van een individuele 
waterzuivering Axylit?

•  Alle afvalwaters zijn aan te sluiten op een voorbezinker of bestaande septische put.  
 Deze is ook in kunststof te verkrijgen.
•  Als het technisch mogelijk is raden wij steeds aan om het (grijs) sanitair afvalwater  
 (bad/douche/lavabo/keuken/uitgietbak/handwasser/…  ) aan te sluiten op een  
 sifonput. Dit om geurhinder te vermijden. 
•  Hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) zijn steeds afzonderlijk aan te leggen.  
 In geen geval mag hemelwater mee aangesloten worden op de IBA.  Dit is ook  
 belangrijk voor uw latere ‘keuring van private riolering’.  Bij een bestaande woning  
 moet je soms afkoppelingswerken uitvoeren.
•  Bij de IBA hoort een besturingskastje “ARIA 43” van Vynckier (2015 mm x 3015 mm  
 x 280 mm) die bij voorkeur toegankelijk is bij storing of onderhoud. 
•  Voor de elektrische aansluiting hebben we meestal een kabel nodig EXVB 3G  
 2.5mm. (mede afhankelijk van het type installatie en de lengte van de kabel)
•  Deze kabel is aan te sluiten op een afzonderlijke zekering van 16 Ampère.
•  Voorzien van aangepast onderstel, met behulp van hijsbanden kan de behuizing  
 worden ingelaten in de bouwkuil
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