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Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.
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Brandkraanstraatpot

brandkraanstraatpot

NEN 2159-1

NEN 2159

Hydrant pit

oktober 1965
Auteursrechten voorbehouden

UDC: 621.646.9:625.745:614.84

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Deze norm is opgesteld door Commissie P6 (Appendages voor waterleiding) en aanvaard door Groepscommissie P (Pijpleidingen en toebehoren).

1. Materiaal
Straatpot en deksel: grijs gietijzer GG 15 volgens NEN 6002-A - IJzer en staal, soorten en keuringseisen.
Pen: klinknagelstaal FeR 34 volgens NEN 6009 - Staal voor klinknagels, soorten en keuringseisen of
gewalst staal Fe 37 volgens Euronorm 25-Stalen profielen en staven, plaat en breedband, voorschriften.
2. Uitvoering
Men kan het deksel bestellen in een van de hieronder vermelde uitvoeringen.
Uitvoering I : deksel met een gietijzeren dam.
Uitvoering II: deksel met een ingegoten strip van corrosievast staal of van een ander voor het doel geschikt,
corrosievast materiaal.
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Indien de besteller dit wenst, kan het ondereinde van de pen zijn voorzien van een % " messingen moer in
plaats van de klinknagelkop.

Ter beperking van het gevaar van uitglijden moet het bovenvlak, behalve daar waar opschriften zijn aangebracht, zijn voorzien van een reliëf, bij voorbeeld een ruitpatroon.

3. Opschriften

Op het deksel moet de aanduiding „Brandkraan" zijn aangebracht. Vorm, grootte en plaats der letters
zijn vrij.
Bovendien mag op het deksel een fabrieksmerk worden aangebracht.
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4. Brandkraan

Voor ondergrondse brandkranen, zie N 947.
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De normen en de catalogus van normen, alsmede inlichtingen hierover en over de normalisatie in het algemeen,
zijn verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut, postbus 70, 's-G raven hage, Duinweg 20-22,
telefoon (070) 51 40 4 1 * . postrekening 25301.

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Bestelformulier
Stuur naar:

NEN Standards Products & Services
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214
2600 WB Delft

NEN Standards Products & Services
Postbus 5059
2600 GB Delft
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

Ja, ik bestel

T (015) 2 690 390
F (015) 2 690 271

__ ex. NEN 2159:1965 nl Brandkraanstraatpot

www.nen.nl/normshop

€ 16.00

Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via
www.nen.nl/normshop

Gratis e-mailnieuwsbrieven

Retourneren

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen,

Fax: 015 2 690 271
E-mail: klantenservice@nen.nl
Post: NEN Standards Products
& Services,
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214,
2600 WB Delft
(geen postzegel nodig).

normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze
e-mailnieuwsbrieven. www.nen.nl/nieuwsbrieven
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Klantnummer NEN
Uw ordernummer

BTW nummer

Postbus / Adres
Postcode
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Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres)
Postbus / Adres
Postcode

Plaats

Datum

Handtekening

LEREN, WERKEN EN GROEIEN MET NEN
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Voorwaarden
• 	De prijzen zijn geldig
tot 31 december 2018,
tenzij anders aangegeven.
• Alle prijzen zijn excl. btw,
verzend- en handelingskosten
en onder voorbehoud bij
o.m. ISO- en IEC-normen.
• Bestelt u via de normshop een
pdf, dan betaalt u geen
handeling en verzendkosten.
• Meer informatie: telefoon
015 2 690 391, dagelijks
van 8.30 tot 17.00 uur.
• Wijzigingen en typefouten
in teksten en prijsinformatie
voorbehouden.
• U kunt onze algemene
voorwaarden terugvinden op:
www.nen.nl/leveringsvoorwaarden.
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