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WAS-/VULHYDRANT TYPE B2 
TOEPASSING EN VERVANGINGSONDERDELEN
 
Watervoorziening op de emplacementen van ProRail is zeer belangrijk. Treinen dienen gereinigd te worden en de 

toiletten moeten worden voorzien van water. Voor de emplacementen zijn hiervoor speciale tappunten ontwikkeld: de 

was-/vulhydranten (zie tekening figuur F). Deze tappunten worden ondergronds aangebracht. De bediening hiervan 

vindt echter bovengronds plaats. 

In beginsel bestaat een waterinstallatie bij ProRail uit de volgende elementen:
A: Leveringspunt B: Collectieve leidingnet
C: Brandblusinstallaties  D: Aansluiting leidingnet  
E: Break-unit F: Was-/vulhydrant 
G: Servicekast
 
De was-/vulhydrant type B2 is conform OVS00204/V002.
De installatie van de was-/vulhydrant type B2 dient te geschieden  
overeenkomstig installatievoorschrift ISV00173.

Producteigenschappen en voordelen 
De was-/vulhydrant type B2 zorgt voor stromend water, zelfs bij temperaturen 
onder het vriespunt. Men is verplicht om na het vullen van de trein de afsluiter 
dicht te zetten waardoor de hydrant leegloopt. 

Na het sluiten van de hydrant loopt het water:
»  Uit de Olympia-koppeling omdat er geen keerklep meer toegepast wordt.
» Uit de leegloop onderaan de hydrant.
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De leegloop vindt iedere keer plaats bij het afsluiten 
van de hydrant. Het grootste voordeel t.o.v. de oude 
systemen is het vervallen van de zogeheten ‘winterstand’. 
De handgreep kan zelfs vergrendeld worden om 
ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Door het weglaten 
van de keerklep in de snelkoppeling is het makkelijker om 
de slangsteker aan te sluiten.

Technische specificaties

Omschrijving Materiaal

A Gietstuk bovenzijde Gietijzer

B Hefboom bovenzijde Gietijzer

C Koppelmoer ELVZ

D Spindel RVS

E O-ring (2) NBN

F 3/ 4” Pakking drukker Messing

G Scharnierpunt Verzinkt staal

H Stelschroeven RVS

I Hefboomstrip Verzinkt staal

J Scharnierpunt RVS

L Uitloop 3/4” Messing

M Vergrendelingsmoer RVS

N Plug Nitriet rubber

O Huis Brons

P 3/8” Spindel RVS

Q 1” Standpijp RVS

Producteigenschappen

Opbrengst 6 m3/uur bij 300 kPa Makkelijk in- & uitbouwen bij 
problemen

Inbouwmaat in leiding gelijk gebleven

Onderdelen los verkrijgbaar Modulair opgebouwd In noodgevallen haakse sluiter door 
standaard afsluitersleutel dicht te 
zetten voor onderhoud

Solide constructie Makkelijk en snel reviseerbaar Vernieuwde Stabag-deksel is 
verkrijgbaar in 2 maatvoeringen: 
» 560 x 560 mm t.b.v. de GVK-put
» 560 x 770 mm t.b.v. de betonput 

(600 x 400 mm)

Afdichtingsplug instelbaar aan 
bovenzijde

Gepatenteerd schuifmechanisme De vernieuwde B2 Stabag-deksel 
heeft een grotere toegang en een 
verstevigde bevestigingsconstructie 
voor de montage van het 
schuifmechanisme.

Ergonomischer werken dan voorheen Bedrijfszeker
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Houder/ schuifmechanisme hydrant Haakse sluiter met messing onderbouw passend op bestaande  
was-/vulsystemen

Twee uitvoeringen van put t.b.v. was-/vulhydrant

1. Betonput t.b.v. was-/vulhydrant type B2 met gewijzigd 
type B2-rooster.

2. GVK-put t.b.v. was-/vulhydrant type B2.
 
Om het nieuwe type was-/vulhydrant B2 te installeren zijn 
de grote betonputten van 600 x 400 mm noodzakelijk. 
Bij het vernieuwen van was-/vulhydrant installaties 
moesten de van oudsher aanwezige kleine betonputten 
van 400 x 400 mm vervangen worden door de grote 
betonputten.

Omdat de kleine betonputten in veel gevallen dicht 
tegen de sporen aanliggen dienen er veel aanvullende 
maatregelen genomen te worden om de stabiliteit van 
het naastliggend spoor te borgen. Om de hoeveelheid 
te ontgraven grond te minimaliseren en spoorstabiliteit 
te borgen is de nieuwe GVK-put voor was-/vulhydranten 
type B2 ontwikkeld. 

Eigenschappen

Materiaal Glasvezel versterkte kunststof

Wanddikte 10 mm

Diepte Variabel 700 mm tot 1100 mm

Werkzame diameter 496 mm

Verkeersklasse Verkeersbelasting  E600

1 = wasvulhydrant
2 = B2 put met randen
3 = Stabag rooster type B2
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VERVANGINGSONDERDELEN 
VOOR WAS-/VULHYDRANTEN TYPE B2

Omschrijving Opmerking Productcode

Complete set  was-/
vulhydrant type B2

Was-/vulhydrant type B2 conform OVS00204/V002 
inclusief slangaansluitset.

WVB2-10002

Basismodule  
was-/vulhydrant B2

Bij problemen met dit onderdeel kan dit snel vervangen 
worden door 2 sluitringen los te draaien (onderaan 
bevestiging schuifmechanisme) waarna het geheel ter 
reparatie en/of afstelling naar de producent gestuurd 
kan worden. Alleen werkuren en defecte onderdelen 
wor den aan de klant doorberekend.

WVB2-10000

Schuifmechanisme B2 Indien het schuifmechanisme stroef schuift kan er 
spanning zitten op de bevestiging aan het Stabag- 
deksel. Het is zeer belangrijk dat het schuifmechanisme 
alleen geplaatst wordt op een (vernieuwd/aangepast) 
Stabag-deksel type B2. Het oude type B1 Stabag-
deksel is NIET geschikt voor het schuifmechanisme! 
Spanningsloos maken door bevestigingsbouten los en 
opnieuw vast te draaien is meestal de oplossing. Zo niet, 
dan het schuifmechanisme laten controleren door de 
producent.

WVB2-10004

Verbeterde 
aansluitset, zelf 
aanpasbaar 

Het vernieuwde concept qua slangaansluiting  
heeft meerdere voordelen t.o.v. de flexibele  
HSH- slangaansluiting:
A.  Door de hogere aansluiting aan de afsluiterzijde is 

uitwisseling van de slang beter realiseerbaar.
B.  Door toepassing van een Olympia-koppeling met 

keerklep hoeft voor uitwisseling van de slang de 
afsluiter niet dichtgezet te worden. 

C.  Doordat de aansluiting op het hydrant ook geschiedt 
met een Olympia-koppeling (zonder keerklep) kan de 
slang dusdanig meedraaien op beide koppelingen 
dat de slang niet kan knikken bij de juiste montage.

D.  De bijgeleverde hogedrukslang (ca. 60 cm lang) kan 
door de installateur op de correcte lengte worden 
gemaakt. De Olympia-slangstekers kunnen met de 
bijgeleverde klemmen robuust bevestigd worden 
waarbij er op toegezien dient te worden dat de slang 
nooit in aanraking komt met de wand van de put.

WVB2-10006
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Omschrijving Opmerking Productcode

Haakse Kiwa-afsluiter 
G5/4"bui.dr * G1"bi.dr.

WVB2-10008

Renovatie-
aansluitstuk voor 
ombouw bestaande 
situatie  

Aansluitstuk voor (S.L.A.-)buizen bij vervanging van een 
oud model was-/vulhydranten of op locaties waar (nog) 
geen S.L.A.-buizen liggen en verbindingen conform oud 
OVS toegepast dienen te worden. Conform de oude 
voorschriften dienden hiervoor TD-koppelingen 
toegepast te worden.

WVB2-10010

Aansluitstuk voor 
nieuwbouwsituaties

Bij nieuwbouwsituaties dient het totale leidingnet (S.L.A.-
buizen & koppelingen) te voldoen aan BRL17101. Dit 
aansluitstuk voldoet aan Kiwa K6417/02 zoals vermeld 
in de S.L.A.-systeemkeur.

WVB2-10012

Swivel-koppeling 360 
graden draaibaar

De Swivel-koppeling wordt tussen het was-/vulhydrant 
en de Olympia-koppeling geplaatst zodat het zgn. 
‘knikken’ van de slang voorkomen wordt.

WVB2-10014

Vlakdichtende 
messing knie 2 x G 
1”bui.dr.

Deze vlakdichtende knie wordt op 2 plaatsen 
toegepast. Namelijk op de haakse afsluiter en op het 
leegloopgedeelte van het B2 was-/vulhydrant. De 
vlakke afdichting zorgt ervoor dat de pakking niet 
‘insnijdt’.

WVB2-10016

Olympia-
snelkoppeling zonder 
keerklep 

Standaard aansluiting voor de steekverbinding zonder 
keerklep.

WVB2-10020

Olympia-
snelkoppeling met 
keerklep

Standaard koppeling voor steekverbinding met 
keerklep.

WVB2-10022

Olympia-slangtule 
20 mm voor Olympia-
snelkoppeling 

WVB2-10024
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Omschrijving Opmerking Productcode

Deksel t.b.v. GVK-put Stabag-deksel met kleminrichting voor GVK-put 
uitwendig 565 x 565 mm

WVB2-10032

Deksel t.b.v. betonput Stabag-deksel voor ‘grote’ betonput 565 x 756 mm. WVB2-10038

Sticker met instructies Fluoriserende/reflecterende sticker voor op de 
onderzijde van het Stabag-deksel.

WVB2-10088

GVK put in hoogte 
verstelbaar

Variabele GVK-put. Inwendige diameter 496 mm, 
verkeersbelasting E600. Bereik 700 – 1100 mm.

WVB2-10030

S.L.A. buis 40 mm 
SDR11

Non-permeabele HDPE buis SDR11 met Kiwa-goedkeur 
conform BRL 17101&OVS. Leverbaar in lengten van 6 / 
12 / 50 & 100 meter.

WVB2-10040 
(100 m) 
WVB2-10042
(50 m)

S.L.A. perskoppeling   
40 x 1 ½”

Kiwa gekeurde koppelingen conform  
BRL 17101 (non-permeabel).

WVB2-10044

D koppeling  
40 x … mm x 1 ½” 

Kiwa koppelingen conform oud OVS voor alle  
andere PE-buizen dan S.L.A. Leverbaar voor o.a.  
ZPE 40 * 4,3 mm & HPE 40 * 2,3 mm &  
HPE 40 * 3,7 mm.

WVB2-10015
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