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Technische eigenschappen:

Materiaal: Aluminium 2 mm

Kleur: blank aluminium

Afmetingen:

koker: 44 x 44 cm

bodemplaat: 64 x 64 cm

hoogte: minimaal 7 cm,  kan verhoogd worden stappen van in 5 en 10 cm

Bijzondere eigenschappen:  - Zijwanden voorzien van aansluitopeningen voor 2 Triangel-profielen en 

   2 TSK-profielen

 - koker belastbaar tot 150 kg

 - deksel met instroomopeningen

 - ongevoelig voor humuszuren

afvoercapaciteit:  - max. 24 l/s (afvoerprofielen aan alle kanten aangesloten en 2% afschot) 

Verpakking: per stuk (bestaande uit 4 zijwanden uit één stuk met omgezette voetstukken en deksel)

 Voor verhogen van de koker kunnen separaat zijwanden worden

besteld, in hoogtes van 5 of 10 cm (toebehoren).

Besteleenheid: per stuk, op pallets op transport, kleinere leveringen met pakketdienst

Toepassingen:  - veelzijdig inzetbare inspectiekoker voor dakafvoeren (onderuitlopen) bij groendaken 

   met verhoogde eisen waterafvoercapaciteit, ter controle en voorkomt vervuiling

 - ook geschikt voor langdurige belasting zoals in loopverhardingen

Verwerking:  - zijwanden-streng op vouwlijnen omzetten en uiteinden in elkaar steken

 - na aansluiting van afvoerprofielen de deksel vastschroeven

 - bij toepassing van drainagelagen of enkellaagse opbouw de koker 

   rechtstreeks op de beschermlaag plaatsen, Triangel-profielen conform

   Optigroen-schema of conform tekening

 - bij toepassing van kunststof drainageplaten deze platen insnijden 40 x 40 cm 

   t.p.v. dakafvoer, inspectiekoker op de drainageplaat plaatsen, filtervlies opzetten 

   tegen zijwanden. (zie Optigroen-handleiding)

Opslag: geen vereisten

Productblad

Maxi-inspectiekoker

Inspectiekoker voor toepassing bij dakafvoeren in groene 

daken met verhoogde eisen m.b.t. afvoercapaciteit.

Te combineren met het Trianel-afwateringsprofielen

De genoemde gegevens fungeren als richtlijnen die zijn verkregen onder laboratoriumomstandigheden. De waarden zijn onderhevig aan 

bepaalde productie toleranties . De gegevens in deze publicatie komen overeen met de technische gegevens op het moment van 

schrijven. Optigroen behoudt zich het recht voor om de gegevens en eigenschappen te wijzigen volgens nieuwe inzichten. Zet en 

drukfouten voorbehouden.
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