
Breakunit type II 

 

De omgevingsvriendelijke breakunit type II is een innovatieve ontwikkeling gebaseerd op de 

basiseisen zoals gesteld door de drinkwaterleidingbedrijven waarbij tevens rekening is gehouden met 

stations waar de plaatsing van een (verplichte) breakunit nogal eens voor problemen kan zorgen. 

Door de plaatsing van een ondergrondse (levensmiddel-goedgekeurde) opslagtank onder de 

vorstgrens in de ondergrond  waarbij de drukverhogingsinstallatie bovengronds in een geïsoleerde 

polyester kast word geplaatst is de ruimtelijke verstoring minimaal. Door de prefab 

aanleveringsconstructie word de benodigde installatietijd geminimaliseerd om eventuele 

verstoringen beperkt te houden. 

Door de modulaire opbouw heeft men een grote mate van flexibiliteit qua plaatsing . De opslagtank 

en drukverhogingskast mogen op behoorlijke afstand van elkaar geplaatst worden.  

Tevens is het mogelijk om meerdere drukverhogingsinstallaties op 1 ondergrondse opslagtank aan te 

sluiten met een ondergrondse tankgrootte tot wel 35 m3. Dit geeft een behoorlijke prijsbesparing. 

 

Breakunit type II bestaat uit onderstaande modules welke prefab geassembleerd zijn : 

A. Ondergrondse opslagtank 1500 liter kleur zwart met 

mangatdeksel 600mm verkeersklasse B (gietijzeren deksel). 

De opslagtank is voorzien van 3 stuks bolschakelaars : 1 x 

leegmelding tank / 1 x start-stop melding voor bijvullen & 1 

x als extra beveiliging voor het stoppen van de vulklep. 
(grotere opslagtanks tot 10 m3 leverbaar om meerdere pompinstallaties 

op 1 opslagtank aan te sluiten) 

 

B. Geïsoleerde (22mm PU-wandisolatie) IP65 buitenkast met afm. B 1500*H1250*D600mm incl 

2 deuren. Kastkleur grijs met betonsokkel 1500*1000*600mm (optioneel met Krinner 

schroeffundatie) .  

Beschermklasse kast II / U=1,1 W/m2 K. Deze geïsoleerde polyester kasten worden 

momenteel al in de duitse & belgische spooromgeving toegepast. 

 

C. De polyester geïsoleerde kast is voorzien van : 

- Drijvende aanzuigbuis met terugslagklep aansluiting G 5/4” 

- 3 stuks DAB pompen E.sybox inclusief E.sysdock-Gas 

- 1 stuks communicatiemodule voor potentiaalvrij storingsmeldings- & bedrijfsmeldingcontact. 

- Alle verbindend leidingwerk tussen de pompen. 

- Vulklep G 1.1/2” 230 Volt welke in de PVC buis spuit ( diam 110mm) met 10 cm boven de 

grond een Y-stuk als overstort. De vulklep loost zijn (drink)water boven in de buis zodat er 

nooit drinkwater in contact met het opgeslagen water in de opslagtank kan komn 

- Besturingseenheid voor de vulregeling met bijbehorende vulklep. 

 

 

 


