
De Syphon-klep draineert het irrigatiewater van een 
rolcontainer af. Door de kop van de Syphon-klep te 
verstellen kan het drainage moment worden ingesteld. 
Indien de kop op de hoogste positie staat, zal de 
syphonwerking niet optreden en zal het water op de 
tafel blijven staan. Indien de kop volledig wordt ver-
wijderd draineert het water direct van de tafel af. Het 
opzetten van de rolcontainer vindt plaats via een aparte 
inlaat.

KARAKTERISTIEKEN
• Mogelijkheid voor drainage m.b.v. syphon op 3  
 niveau’s
• Speciaal ontwikkeld voor mobiele rolcontainer  
 systemen en diverse typen tafels
• Meerdere Syphon-kleppen per tafel te monteren
• Mogelijkheid om drainagesnelheid te regelen
• Eenvoudig te reinigen 
 Leverbaar met verschillende reductieringen voor  
 vertraging van de afvoercapaciteit  
 
 
 
 
 

                                                                               

TECHNISCHE GEGEVENS
Aansluitingen  : d.m.v. een klemring 1”   
Afvoercapaciteit  : 9,1 liter/min.
Uitstroom opening : 17,5 mm
Diameter montagegat : 27 mm 
Minimale opzethoogte : 5 cm
Drukverliezen	 	 :	zie	grafiek

Afvoercapaciteit
Opzethoogte (cmwk)

INSTALLATIE & ONDERHOUD
• Het is belangrijk om de syphon-valve van voldoende  
 watertoestroom te voorzien 

Elektrolasfittingen
ELGEF+

 Modular, all polymeric, automatic
disc filters with a patented self-
cleaning backwash mechanism
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Technical specifications:

Siphon valve
Designed for container table systems
with multiple water levels.

l/min.

HS valve
Fill and drain valve designed for 
ebb/flow systems in rolling benches.

Hole diameter in valve cone (mm)

Drain valve
Designed for container table systems
with continuous solution drain.
Standard hole size Ø 8,5 mm.

Draining capacity diagram for the Siphon valve (Litres/Min)

Opzethoogte (cmwk)
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