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Regenwaterpompen1

Regenwaterfilters2

Boven- & ondergrondse regenwatertanken3

Regenwaterinfiltratie4

Water haspels

Inhoudsmeting

Uw partner voor elke tankuitdaging
All Tank Solutions is uw totaalpartner en helpt u met elke tankuitdaging. 
Vanaf de levering van de tank tot de aan de door u gewenste afwerking. 
U bent bij ons zeker van een hoogwaardige en duurzame oplossing die 
helemaal aan uw behoeften voldoet, dankzij onze:

 √ persoonlijke benadering
 √  oplossingsgerichte aanpak
 √  jarenlange ervaring
 √  doorgedreven expertise
 √  totaalservice op maat
 √ ook voor doe-het-zelf advies
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Ook onderhoud en herstellingen
U kunt niet alleen voor kwaliteitsvolle regenwaterrecuperatiesystemen, watertanks 
en toebehoren bij ons terecht. We staan ook voor u klaar om uw tanks en 
systemen te onderhouden of herstellen. 
Your partner in Tank Solutions!



Regenwaterpompen1

De pompen zijn speciaal ontwikkeld om regenwater te recupereren en te gebruiken  
voor de wasmachine, het spoelwater van het toilet, het sproeien van de tuin, het 
wassen van de wagen, ...  

MPI dompelpomp 
met ingebouwde 

pumpcontrol

Steelpump RVS met 
ingebouwde pumpcontrol

Natte opstelling

Zelfaanzuigende 
regenwater pomp

Voorfilters

Wisy cycloonfilter
Ondergrondse voorfilter 

in kunststofbehuizing 
met RVS filter.

Tuinkorf of Tuinfilter 3P volumefilter
Ondergrondse voorfilter 
voor een dakoppervlakte 

tot 350 m.

Regenwaterfilters2

Ercu
Smart

Ercu
Silent

Ercu
Pro Eco-plus

Inlinefilters

Aquatum 300

Nafilters

Springt eruit met zijn filtering tot 1µm. 
• Steeds helder water  
•  Reinigen van de tank is overbodig 
•  Automatische filterreiniging

Kompakt filter
Kleine regenwaterfilter 

zonder verval voor als er 
geen verschil is tussen 

in- en uitlaat.

Patroonfilter
Kleine regenwaterfilter. 
Goede combinatie met 

een rustige toevoer.

Valbuisfilter
Filter voor bladeren te 
filteren in de verticale 

afvoerbuis.

Duplex regenwaterfilter
Filter met dubbele functie voor zand,  
roest,... en vervolgens geur en kleur van het 
regenwater te neutraliseren.

UV Filter
Filter die zuivert en steriliseert dankzij UV-straling. 
Deze hoogtechnologische werkwijze op gebied 
van desinfectering staat bekend voor de 
bestrijding van legionella, microben, bacteriën, 
virussen, protozoa enz., en dit op een 
milieuvriendelijke manier.



Ondergrondse regenwatertanken3

Twinbloc

QR 7.500 & 10.000

Ronde ondergrondse tanken

Platte regenwatertank met geringe inbouwdiepte en uitschuifbare schacht. 
• Verkrijgbaar in 1.500, 3.500 en 5.000 liter.
• Het koppelen van de tanks is mogelijk om grotere volumes te verkrijgen.
• Lichtgewicht.

Regenwatertank met geringe 
inbouwdiepte, groot volume en 
laag gewicht.

Capaciteiten van 3.500 tot 10.000 liter. De tanken kunnen gekoppeld worden 
om een groter volume te verkrijgen.

Vergelijking inbouwdiepte

Betonnen tanken
Regenwatertanken in beton zijn ook mogelijk bij All Tank Solutions. 
Capaciteiten van 2.000 tot 20.000 liter.

Rechte ondergrondse tanken
Ideaal wanneer de tank op smalle plaatsen moet ingegraven worden.



Bovengrondse regenwatertanken3

Bovengrondse watertanken van 1.000 tot 15.000 liter voor huishoudelijke of 
industriële toepassingen. De tanks kunnen gekoppeld worden om grote volumes te 
bekomen.

Plug-and-play
Geen zin in al het gedoe dat komt kijken bij de installatie van een watertank, zoals 
een dompelpomp installeren, en een kwaliteitsvolle aansluiting voor uw tuinslang 
voorzien? Dan hebben we bij All Tank Solutions nu goed nieuws voor u. We stellen u 
graag onze plug-and-play bovengrondse watertank voor.  

Plaatsen en ... klaar! 
Een plug-and-play bovengrondse watertank van All Tank Solutions is uitgerust met 
een ingebouwde, hoogwaardige dompelpomp die u in de winter heel eenvoudig 
kunt verwijderen. Daarnaast is zo’n watertank voorzien van een aansluitputje met een 
snelkoppeling voor uw tuinslang. U plaatst uw tank, sluit de afvoer van uw dak met 
de meegeleverde aftapset met ingebouwde filter aan op uw watertank, en u bent 
klaar. 

Regenwaterinfiltratie4

De infiltratiebekkens zorgen voor een langzame insijpeling van 
het regenwater in de bodem. De bekleding met geo-textiel 
voorkomt dat de bekkens dichtslibben.   

De infiltratietunnels zijn zeer gemakkelijk aan te sluiten en 
hebben een hoge infiltratiecapaciteit. De compacte afmetingen 
gecombineerd met een
opslagcoëfficiënt van 100%, resulteert in een opslagvolume van 
300 L. De tunnel is berijdbaar met een vrachtwagen.

Infiltratiebekken

Infiltratietunnel



Inhoudsmeting

MT Profil

Ocio

De waakhond van uw tank 
‘Hier waak ik’. U kent de bordjes wel. Ze vormen een zeer effectieve waarschuwing. 
Wel, bij All Tank Solutions verkopen we ook ‘waakhonden’. Maar dan in de vorm van 
inhoudsmeters. Hun taak? U informeren over de inhoud van uw tank en zo een lege 
tank vermijden. 
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De SpoTTbox is een inhoudsmeter die werkt met M2M-technologie en 
metingen kan uitvoeren in tanks tot drie meter hoog. Een SpoTTbox-
inhoudsmeter kan een of meerdere tanks monitoren, en dat een of 
meerdere keren per dag. Naast inhoud meet hij ook hoogtes en 
temperaturen. 

De OCIO is een digitale inhoudsmeter die werkt 
op basis van statische druk. De sonde wordt op 
de bodem van de tank gebracht en staat via PE-
leiding in verbinding met de controle- eenheid. De 
controle-eenheid kan op de tank of tot op max. 
50m afstand gemonteerd worden. Uitlezing van het 
niveau in hoogte, percentage en liters
Alarmmeldingen: min. 3%, max. 98%

De mechanische vlotterpeilmeters duiden continu 
hoogte of inhoud aan. Deze heeft een verticale 
afleesschaal voor tanken tussen 0 en 250 cm
hoogte of diameter.

Mechanische inhoudsmeter

Digitale inhoudsmeter

Draadloze inhoudsmeter

Haspels water

Liggen er bij u losliggende kabels of 
slangen met alle risico’s van dien, dan 
komt dit zowel de productiviteit als 
de veiligheid niet ten goede. Dankzij 
een ruim aanbod aan soorten haspels 
kunnen wij steeds uw specifieke noden 
beantwoorden.
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De resultaten leest u af op uw 
computer, tablet of smartphone. 
Met SpoTTbox hebt u dus altijd een 
duidelijk beeld van de inhoud van 
uw tank(s).



www.alltanksolutions.be
Industrieweg 2043

3520 Zonhoven
Tel. 011/81.52.78

verkoop@alltanksolutions.be

Meer informatie?
Contacteer All Tank Solutions!

Mazouttanks
Mobiele tanks
AdBlue-tanks

Inhoudsmeting
Haspels

|   Tankinstallaties
|    Pompen en pistolen 
|    Telwerken 
|    Accessoires
|   Olietanks en opvangvloeren

Wist u dat All Tank Solutions ook uw partner is voor:

http://www.alltanksolutions.be
mailto:verkoop%40alltanksolutions.be?subject=

