Watertanken
AdBlue tanks
Réservoirs
d’eau
9.1 			 Bovengrondse watertank 		
9.1.1			
9.1.2			
						
9.1.3			
						
		9.1.4 			
9.1.5 			
￼	9.1.6			
9.1.7			
9.1.8			

Réservoir d’eau aérien

Bovengrondse watertank | Tuin
		
Bovengrondse watertank 				
voor huishoudelijke toepassingen		
Bovengrondse watertank 		
		
voor industriële toepassingen			
Bovengrondse drinkwatertank 		
Bovengrondse watertank type NSV
Bovengrondse watertank type CON 		
Bovengrondse watertank type PAN		
Design watertank
				

Réservoir d’eau aérien | Jardin
Réservoir d’eau aérien
pour des applications ménagères
Réservoir d’eau aérien
pour des applications industrielles
Réservoir d’eau potable aérien
Réservoir d’eau aérien type NSV
Réservoir d’eau aérien type CON
Réservoir d’eau aérien type PAN
Réservoir d’eau design

9.2 			 Ondergrondse watertank 		

Réservoir d’eau enterré		

		

9.2.1 			
9.2.2 			
9.2.3 			
9.2.4 			
9.2.5 			
9.2.6			
9.2.7			
9.2.8			
9.2.9			
9.2.10			
9.2.11			

Ondergrondse watertank | Twinbloc		
Réservoir d’eau enterré | Twinbloc
Ondergrondse watertank | QR			
Réservoir d’eau enterré | QR
Ondergrondse watertank | Platin			
Ondergrondse watertank | DS			
Réservoir d’eau enterré | DS
Ondergrondse watertank | Flat				
Ronde ondergrondse watertank | Roth		
Réservoir d’eau rond enterré | Roth
Ronde ondergrondse watertank | Carat		
Ronde ondergrondse watertank | Carat S		
Ronde ondergrondse watertank | Carat XL
Ronde ondergrondse watertank | Mono
Rechte ondergrondse watertank			
Réservoir d’eau carré enterré

9.3			 Toebehoren watertank			
9.3.1 			
9.3.2			
9.3.3
		9.3.4			

Toebehoren watertank | Filters
Toebehoren watertank | Pompen
Toebehoren watertank | Infiltratie
Toebehoren watertank | Allerlei			

Accessoires réservoir d’eau

Accessoires | Infiltration des eaux de pluie
Accessoires réservoir d’eau | Divers
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.1

Bovengrondse watertank | Tuin
Réservoir d’eau aérien | Jardin
Technische kenmerken

Caractéristiques techniques

Aansluitingen

Raccordements

• Bovengrondse watertank voor buiten -en
binnenopstelling
• Geschikt voor het opslaan van regenwater
• Vervaardigd uit zeer duurzaam, gesorteerd en getest
polyethyleen
• UV bestendig
• Volledig niet lichtdoorlatend waardoor algenvorming
vermeden kan worden
• Voorzien van inspectieluik
• Bovenaan
750L: 3 aansluitingen 2”
1000L & 1500L: 1 aansluiting 2” gemonteerd in het
inspectieluik
2000L: 2 aansluiting 2”
3000L: 3 aansluitingen 2”
• Onderaan
750L, 1000L & 1500L: 1 flensaansluiting (met
bindflens)
2000L & 3000L: 2 flensaansluitingen (met bindflens)

• Réservoir d’eau aérien pour placement à
l’extérieur et à l’intérieur
• Convenable pour le stockage de l’eau pluviale
• Réalisé en PE très durable, trié et testé
• UV résistant
• Complètement opaque ce qui évite la formation des
algues
• Equipé de volet d’inspection

• En dessus
750L: 3 raccordements 2”
1000L & 1500L: 1 raccordement 2” monté dans le
volet d’inspection
2000L: 1 raccordement 2”
3000L: 2 raccordements 2”
• En bas
750L, 1000L & 1500L: 1 raccord à bride (avec bride pleine)
2000L & 3000L: 2 raccords à bride (avec bride pleine)

Art. nr.

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Inspectieluik
Trou d’inspection

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
Poids

92210

Tuinregenwatertank 750L
Réservoir d’eau pluviale de jardin 750L

750L

Ø 150

730

1660

730

25kg

92211

Tuinregenwatertank 1000L
Réservoir d’eau pluviale de jardin 1000L

850L

ovaal 500 x 400
ovale 500 x 400

720

1250

1240

36kg

92212

Tuinregenwatertank 1500L
Réservoir d’eau pluviale de jardin 1500L

1500L

ovaal 500 x 400
ovale 500 x 400

720

1480

1880

59kg

92213

Tuinregenwatertank 2000L
Réservoir d’eau pluviale de jardin 2000L

2000L

ovaal 500 x 400
ovale 500 x 400

880

1650

2020

92kg

92214

Tuinregenwatertank 3000L
Réservoir d’eau pluviale de jardin 3000L

3000L

ovaal 500 x 400
ovale 500 x 400

880

1650

2630

122kg
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.1

Bovengrondse watertank met ingebouwde pomp | Tuin
Réservoir d’eau aérien avec pompe intégrée | Jardin
Technische kenmerken

Caractéristiques techniques

Aansluitingen

Raccordements

• Bovengrondse watertank voor buiten -en
binnenopstelling
• Uitgerust met een ingebouwde, hoogwaardige
dompelpomp en snelkoppeling voor uw tuinslang
• Geschikt voor het opslaan van regenwater
• Vervaardigd uit zeer duurzaam, gesorteerd en getest
polyethyleen
• UV bestendig
• Volledig niet lichtdoorlatend waardoor algenvorming
vermeden kan worden
• Voorzien van inspectieluik
• Bovenaan
1000L & 1500L: 1 aansluiting 2” gemonteerd in het
inspectieluik
2000L: 2 aansluiting 2”
3000L: 3 aansluitingen 2”
• Onderaan
1000L & 1500L: 1 flensaansluiting (met bindflens)
2000L & 3000L: 2 flensaansluitingen (met bindflens)

• Réservoir d’eau aérien pour placement à
l’extérieur et à l’intérieur
• Equipé d’une pompe immergée et un raccord rapide
pour votre tuyau d’arrosage
• Convenable pour le stockage de l’eau pluviale
• Réalisé en PE très durable, trié et testé
• UV résistant
• Complètement opaque ce qui évite la formation des
algues
• Equipé de volet d’inspection

• En dessus
1000L & 1500L: 1 raccordement 2” monté dans le
volet d’inspection
2000L: 2 raccordement 2”
3000L: 3 raccordements 2”
• En bas
1000L & 1500L: 1 raccord à bride (avec bride pleine)
2000L & 3000L: 2 raccords à bride (avec bride pleine)

Art. nr.

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Inspectieluik
Trou d’inspection

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
Poids

92230

Tuinregenwatertank met ingebouwde
pomp 1000L
Réservoir d’eau pluviale de jardin avec
pompe intégrée 1000L

850L

ovaal 500 x 400
ovale 500 x 400

720

1250

1240

36kg

92231

Tuinregenwatertank met ingebouwde
pomp 1500L
Réservoir d’eau pluviale de jardin avec
pompe intégrée 1500L

1500L

ovaal 500 x 400
ovale 500 x 400

720

1480

1880

59kg

92232

Tuinregenwatertank met ingebouwde
pomp 2000L
Réservoir d’eau pluviale de jardin avec
pompe intégrée 2000L

2000L

ovaal 500 x 400
ovale 500 x 400

880

1650

2020

92kg

92233

Tuinregenwatertank met ingebouwde
pomp 3000L
Réservoir d’eau pluviale de jardin avec
pompe intégrée 3000L

3000L

ovaal 500 x 400
ovale 500 x 400

880

1650

2630

122kg

Aansluiting tuinslang
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Dompelpomp

WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.2

Bovengrondse watertank | Huishoudelijke toepassingen
Réservoir d’eau aérien | Applications ménagères
Technische kenmerken

Caractéristiques techniques

Basistank

Réservoir de base

Uitbreidingstank

Réservoir d’extension

• Bovengrondse watertank voor binnenopstelling
• Geschikt voor het opslaan van regenwater en
afvalwater
• Vervaardigd uit zeer duurzaam, gesorteerd en getest
polyethyleen
• UV bestendig
• Volledig niet lichtdoorlatend waardoor algenvorming
vermeden kan worden
• Voorzien van inspectieluik
• De tanken met een inhoud van 1100L, 1500L & 2000L
zijn met speciale metalen frames verstevigd om een
maximale stabiliteit te garanderen
• Om de opslagcapaciteit te vergroten, kunnen
uitbreidingstanken gekoppeld worden aan de
basistank
Met geluidsdempende inloop DN50, overloop
DN100 en overloopsifon uitgevoerd met rooster
tegen ongedierte
• Bovenaan
750L: 3 aansluitingen 2”
1100L, 1500L & 2000L: 2 aansluiting 2”
waarvan 1 aansluiting gebruikt wordt voor de inloop
• Onderaan
1 flensaansluiting (met bindflens)
• Bovenaan
750L: 3 aansluitingen 2”
1100L, 1500L & 2000L: 2 aansluitingen 2”
• Onderaan
1 flensaansluiting (met bindflens)

• Réservoir d’eau aérien pour placement à l’intérieur
• Convenable pour le stockage de l’eau pluviale et
usée
• Réalisé en PE très durable, trié et testé
• UV résistant
• Complètement opaque ce qui évite la formation des
algues
• Equipé d’un volet d’inspection
• Les réservoirs de 1100L, 1500L & 2000L sont
renforcés avec une charpente en métal pour garantir
une stabilité maximale
• Pour agrandir la capacité de stockage, on peut
raccorder des réservoirs d’extensions au réservoir de
base

Avec entrée DN50 avec dispositif anti-remous, sortie
DN100 avec siphon de trop-plein intégré et dispositif
de blocage contre les petits animaux.
• En dessus
750L: 3 raccordements 2”
1100L, 1500L & 2000L: 2 raccordements 2” dont 1
raccordement est utilisé pour l’entrée
• En bas
1 raccord à bride (avec bride pleine)
• En dessus
750L: 3 raccordements 2”
1100L, 1500L & 2000L: 2 raccordements 2”
• En bas
1 raccord à bride (avec bride pleine)

2
5

2
1

4
3

1
2
3
4
5
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Basistank | Réservoir de base
Uitbreidingstanken | Réservoirs d‘extension
Aansluit toebehoren voor de basistank | 		
Accessoires pour le réservoir de base
Aansluit toebehoren voor de uitbreidingstanken |
Accessoires pour le réservoirs d’extension
Mechanische peilmeter | indicateur de niveau
mécanique

WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.2

Bovengrondse watertank | Huishoudelijke toepassingen
Réservoir d’eau aérien | Applications ménagères
Art. nr.

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Ø Inspectieluik Ø
Volet d’inspection

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
Poids

92201

Basishuisspaarbekken 750L
Réservoir domestique de base 750L

750L

150

730

1660

730

25kg

92202

Uitbreidingshuisspaarbekken 750L
Réservoir domestique d’extension 750L

750L

150

730

1660

730

25kg

92203

Basishuisspaarbekken 1100L
Réservoir domestique de base 1100L

1100L

400

720

1375

1450

53kg

92204

Uitbreidingshuisspaarbekken 1100L
Réservoir domestique d’extension 1100L

1100L

400

720

1375

1450

53kg

92205

Basishuisspaarbekken 1500L
Réservoir domestique de base 1500L

1500L

400

720

1605

1520

80kg

92206

Uitbreidingshuisspaarbekken 1500L
Réservoir domestique d’extension 1500L

1500L

400

720

1605

1520

80kg

92207

Basishuisspaarbekken 2000L
Réservoir domestique de base 2000L

2000L

400

720

1640

2050

120kg

92208

Uitbreidingshuisspaarbekken 2000L
Réservoir domestique d’extension 2000L

2000L

400

720

1640

2050

120kg

750 Liter

1100 Liter

1500 Liter

2000 Liter
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ca. 1360

ca. 1640

ca. 1360

ca. 1605

1520

ca. 150

1450

ca. 150

ca. 1100

ca. 1375

ca. 1400
730

ca. 150

125

ca. 1600

730

2050
Afmetingen in mm

WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.2

Bovengrondse watertank | Huishoudelijke toepassingen
Réservoir d’eau aérien | Applications ménagères
Toebehoren

Accessoires

Verbinding van de tanken

Raccordement des réservoirs

Roth PP-flens 1”
Roth PP-flens 2”

Bride PP Roth 1”
Bride PP Roth 2”

Roth mechanische peilmeter
Geschikt voor tanken voor huishoudelijk gebruik

Roth Niveau mécanique
Adapté aux réservoirs pour utilisation domestique

Roth filter voor kunststoffen regenwaterafvoeren

Roth filtre pour conduites d’eau de pluie synthétiques

De te bewaren afstand tussen de tanken bedraagt 60mm.
De verbinding van de tanken kan gebeuren met de
Roth aansluitingstoebehoren alsook met de Roth uniflensaansluitingen (hoeken of T-stukken).
Roth aansluittoebehoren voor basishuisspaarbekken bestaat
uit een flensaansluit-hoek, afsluitventiel met flens, slangpilaar,
afdichting en schroeven. Roth aansluittoebehoren voor
uitbreidingsspaarbekken bestaat uit een flensaansluiting
T-stuk, afdichting en schroeven incl. ontluchtingskap 2”.

Voor bovengrondse tanken, adapters en reductie voor
regenwaterafvoeren
(80-100 mm Ø). Aansluitingsbuizen DN
50 voor dakoppervlakken tot 80 m2.
Maaswijdte 0,55 mm.
Grijs of bruin

Art. nr. 92326

La distance à garder entre les réservoirs est 60mm. On
peut faire le raccordement entre les réservoirs en utilisant
les accessoires de raccordement Roth soit en utilisant les
raccords à bride Uni coude et T de Roth.
Les accessoires de raccordement Roth pour le réservoir
domestique de base se composent d’un coude de
raccordement à bride, d’une vanne de barrage avec bride,
d’une douille de tuyau, des joints et des vis.
Les accessoires de raccordement Roth pour les réservoirs
domestiques d’extension se composent d’un raccord à bride
en T, des joints et des vis, y compris un capot de mise à l’air
2”.

Pour citernes aériennes.
Manchon et réduction pour les évacuations d’eau de pluie
(Diam. 80-100mm).
Raccordement DN50 pour les surface de toit jusqu’à 80m².
Maillage de 0.5mm
Gris ou brun

Art. nr. 92309 - 92310

Art. nr. 92327

Art. nr. 31001

Art. nr. 92311 - 92312

Art. nr. 92301

Art. nr. 92303

Art. nr. 92302

Art. nr. 92304
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.2

Bovengrondse watertank | Huishoudelijke toepassingen
Réservoir d’eau aérien | Applications ménagères

Art. nr.

Omschrijving
Description

92326

Aansluittoebehoren basishuisspaarbekken
Accessoires de raccordement pour le réservoir domestique de base

92327

Aansluittoebehoren uitbreidingshuisspaarbekken
Accessoires de raccordement pour les réservoirs d’extensions de base

92309

Uni-flensaansluiting T-stuk 1"
Raccord à bride Uni T 1"

92310

Uni-flensaansluiting T-stuk 2"
Raccord à bride Uni T 2"

92311

Uni-flensaansluiting hoek 1"
Raccord à bride Uni coude 1"

92312

Uni-flensaansluiting hoek 2"
Raccord à bride Uni coude 2"

923001

Roth mechanische peilmeter
Roth Niveau mécanique

92301

Roth PP-flens 1”
Bride PP Roth 1”

92302

Roth PP-flens 2”
Bride PP Roth 2”

92303

Roth filter voor kunststoffen regenwaterafvoeren - grijs
Roth filtre pour conduites d’eau synthétiques - gris

92304

Roth filter voor kunststoffen regenwaterafvoeren - bruin
Roth filtre pour conduites d’eau synthétiques -  brun
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.3

Bovengrondse watertank | Industriële toepassingen
Réservoir d’eau aérien | Applications industrielles
Technische kenmerken

Caractéristiques techniques

Basistank

Réservoir de base

Uitbreidingstank

Réservoir d’extension

• Bovengrondse watertank voor binnenopstelling
• Geschikt voor het opslaan van grote hoeveelheden
regenwater en afvalwater
• Vervaardigd uit zeer duurzaam, gesorteerd en getest
polyethyleen
• UV bestendig
• Volledig niet lichtdoorlatend waardoor algenvorming
vermeden kan worden
• Voorzien van inspectieluik met aansluiting 2”
• Om de opslagcapaciteit te vergroten, kunnen
uitbreidingstanken gekoppeld worden aan de
basistank
Met geluiddempende inloop DN100, overloop DN100
en overloopsifon uitgevoerd met rooster tegen ongedierte. Deze aansluitingen bevinden zich aan de voorkant van de tank
• Bovenaan
2000L: 1 aansluiting 2”
3000L: 2 aansluitingen 2”
• Onderaan
2 flensaansluitingen (met bindflens)
• Bovenaan
2000L: 1 aansluitingen 2”
3000L: 2 aansluitingen 2”
• Onderaan
2 flensaansluitingen (met bindflens)

• Réservoir d’eau aérien pour placement à l’intérieur
• Convenable pour le stockage de large quantité de
l’eau pluviale et usée
• Réalisé en PE très durable, trié et testé
• UV résistant
• Complètement opaque ce qui évite la formation des
algues
• Equipé d’un volet d’inspection avec raccordement 2”
• Pour agrandir la capacité de stockage, on peut
raccorder des réservoirs d’extensions au réservoir de
base
Entrée DN100 avec dispositif anti-remous, sortie DN100
avec siphon de trop-plein intégré et dispositif de blocage contre les petits animaux. Ces raccordements se
trou- vent sur les faces du réservoir
• En dessus
2000L: 1 raccordement 2”
3000L: 2 raccordements 2”
• En bas
2 raccords à bride (avec bride pleine)
• En dessus
2000L: 1 raccordement 2”
3000L: 2 raccordements 2”
• En bas
2 raccords à bride (avec bride pleine)

Art. nr.

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Inspectieluik
Volet d’inspection

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
Poids

92215

Basisindustriespaarbekken 2000L
Réservoir industriel de base 2000L

2000L

ovaal 500 x 400
ovale 500 x 400

880

1650

2020

92kg

92216

Uitbreidingsindustriespaarbekken 2000L
Réservoir industriel d’extension 2000L

2000L

ovaal 500 x 400
ovale 500 x 400

880

1650

2020

92kg

92217

Basisindustriespaarbekken 3000L
Réservoir industriel de base 3000L

3000L

ovaal 500 x 400
ovale 500 x 400

880

1650

2630

122kg

92218

Uitbreidingsindustriespaarbekken 3000L
Réservoir industriel d’extension 3000L

3000L

ovaal 500 x 400
ovale 500 x 400

880

1650

2630

122kg

1

4

2
2
2
2

3

3
3

3

1

Basistank voor industriële toepassing
Réservoir de base pour application industrielle
2	Uitbreidingstank voor industriële toepassing
Réservoir d’extension pour application industrielle
3	Verbindingsleiding 2”
Conduite de liaison de 2“
4 Mechanische peilmeter
Niveau mécanique
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.3

Bovengrondse watertank | Industriële toepassingen
Réservoir d’eau aérien | Applications industrielles
Toebehoren

Accessoires

De te bewaren afstand tussen de tanken bedraagt 60mm.
De verbinding van de tanken gebeurt door middel van een
Roth verbindingsleiding 2” in combinatie met de Roth uniflensaansluitingen (hoeken of T-stukken).

La distance à garder entre les réservoirs est 60mm. On peut
faire le raccordement entre les réservoirs en utilisant une
conduite de liaison Roth 2” avec des raccords à bride Uni
coude et T de Roth.

Verbinding van de tanken

Raccordement des réservoirs

Roth PP-flens 1”
Roth PP-flens 2”

Bride PP Roth 1”
Bride PP Roth 2”

Roth mechanische peilmeter
Geschikt voor tanken voor huishoudelijk gebruik

Roth Niveau mécanique
Adapté aux réservoirs pour utilisation domestique

Roth filter voor kunststoffen regenwaterafvoeren

Roth filtre pour conduites d’eau de pluie synthétiques

Voor bovengrondse tanken, adapters en reductie voor
regenwaterafvoeren
(80-100 mm Ø). Aansluitingsbuizen DN
50 voor dakoppervlakken tot 80 m2.
Maaswijdte 0,55 mm.
Grijs of bruin

Art. nr. 92322

Art. nr. 31001

		

Pour citernes aériennes.
Manchon et réduction pour les évacuations d’eau de pluie
(Diam. 80-100mm).
Raccordement DN50 pour les surface de toit jusqu’à 80m².
Maillage de 0.5mm
Gris ou brun

Art. nr. 92309 - 92310			

Art. nr. 92311 - 92312

Art. nr. 92301

Art. nr. 92303

Art. nr. 92302

Art. nr. 92304
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.3

Bovengrondse watertank | Industriële toepassingen
Réservoir d’eau aérien | Applications industrielles

Art. nr.

Omschrijving
Description

92322

Verbindingsleiding 2" Roth voor industriespaarbekken
Conduite de liaison Roth 2" pour réservoirs industriels

92309

Uni-flensaansluiting T-stuk 1"
Raccord à bride Uni T 1"

92310

Uni-flensaansluiting T-stuk 2"
Raccord à bride Uni T 2"

92311

Uni-flensaansluiting hoek 1"
Raccord à bride Uni coude 1"

92312

Uni-flensaansluiting hoek 2"
Raccord à bride Uni coude 2"

923001

Roth mechanische peilmeter
Roth Niveau mécanique

92301

Roth PP-flens 1”
Bride PP Roth 1”

92302

Roth PP-flens 2”
Bride PP Roth 2”

92303

Roth filter voor kunststoffen regenwaterafvoeren - grijs
Roth filtre pour conduites d’eau de pluie synthétiques - gris

92304

Roth filter voor kunststoffen regenwaterafvoeren - bruin
Roth filtre pour conduites d’eau de pluie synthétiques -  brun
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.4

Bovengrondse drinkwatertank
Réservoir d’eau potable aérien
Technische kenmerken

Caractéristiques techniques

Aansluitingen

Raccordements

• Bovengrondse watertank voor binnenopstelling
• Geleverd met TWZ-certificaat Az:m188/3
-geschikt voor het opslaan van drinkbaar water
• Vervaardigd uit zeer duurzaam, gesorteerd en getest
polyethyleen
• UV bestendig
• Volledig niet lichtdoorlatend waardoor algenvorming
vermeden kan worden
• Voorzien van inspectieluik
• De tanken met een inhoud van 1100L, 1500L & 2000L
zijn met speciale metalen frames verstevigd om een
maximale stabiliteit te garanderen
• Bovenaan
750L: 3 aansluitingen 2”
1100L, 1500L & 2000L: 2 aansluitingen 2”
• Onderaan
1 flensaansluiting (met bindflens)

• Réservoir d’eau aérien pour placement à l’intérieur
• Livré avec le TWZ-certificat Az:m188/3
-convenable pour le stockage de l’eau potable
• Réalisé en PE très durable, trié et testé
• UV résistant
• Complètement opaque ce qui évite la formation des
algues
• Equipé d’un volet d’inspection
• Les réservoirs de 1100L, 1500L & 2000L sont
renforcés avec une charpente en métal pour garantir
une stabilité maximale

• En dessus
750L: 3 raccordements 2”
1100L, 1500L & 2000L: 2 raccordements 2”
• En bas
1 raccord à bride (avec bride pleine)

Art. nr.

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Ø Inspectieluik
Ø Volet d’inspection

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
Poids

92221

Drinkwatertank Roth 750L
Réservoir d’eau potable Roth 750L

750L

150

730

1660

730

25kg

92222

Drinkwatertank Roth 1100L
Réservoir d’eau potable Roth 1100L

1100L

400

720

1375

1450

53kg

92223

Drinkwatertank Roth 1500L
Réservoir d’eau potable Roth 1500L

1500L

400

720

1605

1520

80kg

92224

Drinkwatertank Roth 2000L
Réservoir d’eau potable Roth 2000L

2000L

400

720

1640

2050

120kg

1520
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ca. 1360
ca. 150

ca. 1100
1450

ca. 150

ca. 1375
ca. 150

ca. 1400

ca. 1600
125

730

2000L

1500L

ca. 1605

1100L

730

ca. 1360

750L

2050

WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.5

Bovengrondse watertank type NSV
Réservoir d’eau aérien type NSV
Technische kenmerken

Caractéristiques techniques

Aansluitingen

Raccordements

• Réalisé en HD-PE (high density polyethylene)
en simple paroi et ainsi bien résistant aux sauts de
température, aux agents chimiques et toutes sortes
de conditions atmosphériques
• UV résistant
• Convenable pour le stockage de substances
alimentaires, d’eau potable et la collection d’eau de
pluie et usée
• Complètement opaque ce qui évite la formation
des algues
• Léger et par conséquent facile à user
• Facile à nettoyer grâce à sa surface interne
parfaitement lisse
• Équipé avec un trou d’homme muni d’un couvercle
à vis

• Vervaardigd uit enkelwandig HD-PE (high
density polyethylene) waardoor de tank zeer
goed bestand is tegen temperatuurschommelingen,
chemische stoffen en allerlei weersomstandigheden
• UV bestendig
• Geschikt voor het opslaan van voedingsmiddelen,
drinkwater en het verzamelen van regenwater en
afvalwater
• Volledig niet lichtdoorlatend waardoor algenvorming
vermeden wordt
• Licht en bijgevolg makkelijk hanteerbaar
• Perfecte gladde binnenzijde waardoor de tank
eenvoudig reinigbaar is
• Voorzien van een mangat met schroefdeksel

• Onderaftap 5/4”
• Onderaftap 1” (leeglaat)
• Overloop 1”
De NSV 5000, 10.000 & 16.000 zijn niet voorzien van
aansluitingen.

• Sortie en bas 5/4”
• Sortie en bas 1” (sortie totale)
• Trop plein 1”
Les NSV 5000, 10.000 & 16.000 ne sont pas équipés avec
des raccordements.

Art. nr.

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Ø Mangat
Ø Trou d’homme

Ø

Hoogte
Hauteur

Gewicht
Poids

91301

NSV100

100L

320

480

670

3,8kg

91302

NSV200

200L

320

600

850

5,4kg

91303

NSV300

300L

320

700

970

8kg

91304

NSV500

500L

320

700

1480

15kg

91305

NSV700

700L

320

700

1990

20kg

91306

NSV1000

1000L

320

920

1730

21kg

91307

NSV1500

1500L

420

1100

1820

29kg

91308

NSV2000

2000L

420

1270

1820

35kg

91309

NSV3000

3000L

420

1470

1980

50kg

91310

NSV4000

4000L

420

1690

2060

80kg

91311

NSV5000

5000L

420

2030

1890

100kg

91312

NSV10.000

10.000L

550

2380

2600

220kg

91313

NSV16.000

15.400L

550

2380

3820

400kg
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.6

Bovengrondse watertank type CON
Réservoir d’eau aérien type CON
Technische kenmerken

Caractéristiques techniques

Aansluitingen

Raccordements

• Vervaardigd uit enkelwandig HD-PE (high density
polyethylene) waardoor de tank zeer goed bestand
is tegen temperatuurschommelingen, chemische
stoffen en allerlei weersomstandigheden
• UV bestendig
• Geschikt voor het opslaan van voedingsmiddelen,
drinkwater en het verzamelen van regenwater en
afvalwater
• Volledig niet lichtdoorlatend waardoor algenvorming
vermeden wordt
• Licht en bijgevolg makkelijk hanteerbaar
• Perfecte gladde binnenzijde waardoor de tank
eenvoudig reinigbaar is
• Voorzien van een mangat met schroefdeksel

• Onderaftap 5/4”
• Onderaftap 1” (leeglaat)
• Overloop 1”
De CON 7500 & 10.000 zijn niet voorzien van
aansluitingen.

• Réalisé en HD-PE (high density polyethylene)
en simple paroi et ainsi bien résistant aux sauts de
température, aux agents chimiques et toutes sortes
de conditions atmosphériques
• UV résistant
• Convenable pour le stockage de substances
alimentaires, d’eau potable et la collection d’eau de
pluie et usée
• Complètement opaque ce qui évite la formation des
algues
• Léger et par conséquent facile à user
• Facile à nettoyer grâce à sa surface interne
parfaitement lisse
• Équipé avec un trou d’homme muni d’un couvercle
à vis
• Sortie en bas 5/4”
• Sortie en bas 1” (sortie totale)
• Trop plein 1”
Les CON 7500 & 10.000 ne sont pas équipés avec des
raccordements.

Art. nr.

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Ø Mangat
Ø Trou d’homme

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
Poids

91201

CON300

290L

320

730

820

820

8kg

91202

CON500

500L

320

870

940

980

18kg

91203

CON750

760L

320

870

970

1420

21kg

91204

CON1000

1050L

320

1060

1150

1270

27kg

91205

CON1500

1500L

320

1250

1330

1370

35kg

91206

CON2000

1950L

320

1360

1440

1550

55kg

91207

CON3000

2970L

420

1600

1660

1850

80kg

91208

CON5000

4950L

420

1780

1860

2320

150kg

91209

CON7500

7150L

550

1890

2010

3180

265kg

91210

CON10.000

10.400L

550

2250

2300

3100

325kg
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.7

Bovengrondse watertank type PAN
Réservoir d’eau aérien type PAN
Technische kenmerken

Caractéristiques techniques

Aansluitingen

Raccordements

• Vervaardigd uit enkelwandig HD-PE (high density
polyethylene) waardoor de tank zeer goed bestand
is tegen temperatuurschommelingen, chemische
stoffen en allerlei weersomstandigheden
• UV bestendig
• Geschikt voor het opslaan van voedingsmiddelen,
drinkwater en het verzamelen van regenwater en
afvalwater
• Volledig niet lichtdoorlatend waardoor algenvorming
vermeden wordt
• Licht en bijgevolg makkelijk hanteerbaar
• Perfecte gladde binnenzijde waardoor de tank
eenvoudig reinigbaar is
• Voorzien van een mangat met schroefdeksel

• Réalisé en HD-PE (high density polyethylene)
en simple paroi et ainsi bien résistant aux sauts de
température, aux agents chimiques et toutes sortes
de conditions atmosphériques
• UV résistant
• Convenable pour le stockage de substances
alimentaires, d’eau potable et la collection d’eau de
pluie et usée
• Complètement opaque ce qui évite la formation des
algues
• Léger et par conséquent facile à user
• Facile à nettoyer grâce à sa surface interne
parfaitement lisse
• Équipé avec un trou d’homme muni d’un couvercle
à vis

• Onderaftap 5/4”
• Onderaftap 1” (leeglaat)
• Overloop 1”
De PAN 3000, 5000 & 7500 zijn niet voorzien van
aansluitingen.

• Sortie en bas 5/4”
• Sortie en bas 1” (sortie totale)
• Trop plein 1”
Les PAN 3000,5000 & 7500 ne sont pas équipés avec des
raccordements.

Art. nr.

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Ø Mangat
Ø Trou d’homme

Ø

Hoogte
Hauteur

Gewicht
Poids

91102

PAN300

310L

320

900

700

9kg

91103

PAN500

490L

320

1050

770

13kg

91105

PAN1500

1470L

420

1450

1130

26kg

91106

PAN2000

2050L

420

1570

1390

36kg

91107

PAN3000

3050L

420

1940

1280

45kg

91108

PAN5000

4950L

420

2380

1420

80kg

91109

PAN7500

7550L

420

2380

1980

120kg
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.8

Design watertank
Réservoir d‘eau design
Bovengrondse watertank type ORCIO

Réservoir d’eau aérien type ORCIO

Technische kenmerken

Caractéristiques techniques

Aansluitingen

Raccordements

• Vervaardigd uit enkelwandig HD-PE (high density
polyethylene) waardoor de tank zeer goed bestand
is tegen temperatuurschommelingen, chemische
stoffen en allerlei weersomstandigheden
• UV bestendig
• Geschikt voor het opslaan van voedingsmiddelen,
drinkwater en het verzamelen van regenwater en
afvalwater
• Volledig niet lichtdoorlatend waardoor algenvorming
vermeden wordt
• Licht en bijgevolg makkelijk hanteerbaar
• Perfecte gladde binnenzijde waardoor de tank
eenvoudig reinigbaar is
• Voorzien van een mangat met schroefdeksel

• Onderaftap 5/4”
• Onderaftap 1” (leeglaat)
• Overloop 1”

• Réalisé en HD-PE (high density polyethylene)
en simple paroi et ainsi bien résistant aux sauts de
température, aux agents chimiques et toutes sortes
de conditions atmosphériques
• UV résistant
• Convenable pour le stockage de substances
alimentaires, d’eau potable et la collection d’eau de
pluie et usée
• Complètement opaque ce qui évite la formation des
algues
• Léger et par conséquent facile à user
• Facile à nettoyer grâce à sa surface interne
parfaitement lisse
• Équipé avec un trou d’homme muni d’un couvercle
à vis
• Sortie en bas 5/4”
• Sortie en bas 1” (sortie totale)
• Trop plein 1”￼

Art. Nr.

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Ø Mangat
Ø Trou d’homme

Ø

Hoogte
Hauteur

91451

ORCIO200

200L

370

730

850

91452

ORCIO300

300L

370

830

960

91453

ORCIO500

500L

450

980

1110

91454

ORCIO1000

960L

450

1160

1400
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.8

Design watertank
Réservoir d‘eau design
Voor tuin en terras | Pour jardin ou terrasse

Art nr. 94001		

Art nr. 94007

Art nr. 94002

Art nr. 94008

Art nr. 94003		

Art nr. 94009		

Art nr. 94004

Art nr. 94010

Art nr. 94006

Art nr. 94011

Art nr. 94012

Art. nr.

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Kleur
Couleur

Ø

Hoogte
Hauteur

Breedte
Largeur

Lengte
Longueur

Gewicht
Poids

94001

Noblesse

275L

Graniet
Granit

/

1050

790

410

15kg

94002

Montana

225L

Graniet
Granit

/

1360

960

400

12,5kg

94003

Arcado

360L

Graniet
Granit

600

16650

/

/

12kg

94004

Jumbo

800L

Zandsteen
Grès

/

1790

800

600

35kg

94006

Barrique

250L

Donkerbruin
Brun foncé

600

1050

/

/

9,5kg

94007

Lugana

540L

Terra antiek
Terra antique

800

1430

/

/

18kg

94008

Maurano

300L

Graniet
Granit

/

1180

800

400

25kg

94009

Billy

450L

Groen
Vert

945

880

/

/

15kg

94010

Rainbowl

210L

Antraciet
Anthracite

600

1200

/

/

8kg

94011

Trentino

275L

Terra antiek
Terra antique

780

1000

/

/

12kg

94012

Evergreen

475L

Donkerbruin
Brun foncé

780

1200

/

/

18kg
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.1.8

Design watertank | Toebehoren
Réservoir d‘eau design | Accessoires
Aansluitset 32 mm / Design
regenwatertank

Waterkraan 3/4“ messing /
Design regenwatertank

Set de raccordement 32mm
pour réservoirs Design

Robinet de service 3/4“ laiton
pour réservoirs design

Art nr. 94031

Art nr. 94030

Filtercollector Easy Fix Comfort

Roth filter voor kunststoffen
regenwaterafvoeren

Voor eenvoudige installatie in
bestaande regenpijpen DN 80100, inclusief al het benodigd
montagemateriaal. Inclusief
aansluitslag DN 32

Filtre Easy Fix Comfort

Pour une installation aisée dans les
évacuations d‘eau de pluie existantes
DN80-100. Comprend tout le
matériel de montage nécessaire et le
set de raccordement 32mm

Art nr. 94032
Waterkraan Natura kleur graniet
Waterkraan voor de tuin met een
1/2“-waterkraan. De waterkraan
Natura ziet er uit als een natuurlijke
steen en bestaat uit hoogwaardig
kunststof. De watertoevoer
is via een standaard slang
verbindingssysteem.

Robinet extérieur Natura
couleur granite

Robinet d‘extérieur pour le jardin
avec robinet de service 1/2“. Le
robinet, à l‘apparence d‘une pierre
naturelle, est réalisé en matière
synthétique de haute qualité.
L‘alimentation en eau se fait via un
tuyau d‘arrosage traditionnel.

Art nr. 94033
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Voor bovengrondse tanken,
adapters en reductie voor
regenwaterafvoeren (80-100 mm Ø).
Aansluitingsbuizen DN
50 voor dakoppervlakken tot 80 m2.
Maaswijdte 0,55 mm.
Grijs of bruin.

Roth filtre pour conduites
d’eau de pluie synthétiques

Pour citernes aériennes.
Manchon et réduction pour les
évacuations d’eau de pluie (Diam.
80-100mm).
Raccordement DN50 pour les
surface de toit jusqu’à 80m².
Maillage de 0.5mm
Gris ou brun.

Art nr. 92303 (grijs/gris)
Art nr. 92304 (bruin/brun)

WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.1

Ondergrondse watertank | Twinbloc
Réservoir d’eau enterré | Twinbloc
Technische kenmerken

Caractéristiques techniques

Toebehoren

Accessoires

• Vervaardigd uit enkelwandig HD-PE (high density
polyethylene)
• Ze beschikken over een telescopische schacht die
verstelbaar is aan de inbouwdiepte
• Ze beschikken over een overloopsifon met blokkade
tegen kleine dieren - type Twinbloc
• Het koppelen van reservoirs dmv een
verbindingsleiding DN100 aan de onderkant is
mogelijk
• Voor de aansluiting van de aanvoerleidingen staan
twee tegenover elkaar liggende buisaansluitingen ter
beschikking
• De tank kan voorzien worden van een filterkorf

• Réalisé en HD-PE (high density polyethylene) à
simple paroi
• Ils disposent d’un regard télescopique qui peut être
réglé selon la profondeur du pose du réservoir
• Ils disposent d’un siphon de débordement avec
barrage contre les petits animaux. - type Twinbloc
• Couplage des réservoirs à l’aide d’une canalisation
de raccordement DN100 en partie inférieure
• Pour le branchement des conduites d’alimentation,
deux perçages pour tuyaux, situés l’un en face de
l’autre sont disponibles
• Le réservoir peut être prévu d’un panier à filtre

Art. nr.

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
Poids

92126

Twinbloc - standaard 1500L
Twinbloc - standard 1500L

1500L

1350

680

2350

80kg

92127

Twinbloc - met filterkorf 1500L
Twinbloc - avec panier à filtre1500L

1500L

1350

680

2350

80kg

92120

Twinbloc - standaard 3500L
Twinbloc - standard 3500L

3500L

2300

975

2350

140kg

92121

Twinbloc - met filterkorf 3500L
Twinbloc - avec panier à filtre 3500L

3500L

2300

975

2350

140kg

92123

Twinbloc - standaard 5000L
Twinbloc - standard 5000L

5000L

2300

1350

2430

170kg

92124

Twinbloc - met filterkorf 5000L
Twinbloc - avec panier à filtre 5000L

5000L

2300

1350

2430

170kg
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.1

Ondergrondse watertank | Twinbloc
Réservoir d’eau enterré | Twinbloc
Twinbloc watertank 1500L | Réservoir d’eau 1500L
max. 650

680

600

max. 650

1350

2350

Twinbloc watertank 3500L | Réservoir d’eau 3500L

max. 700

895

975

max. 700

2300
2350

Twinbloc watertank 5000L | Réservoir d’eau 5000L

max. 700

1270

1350

max. 700

2300

2430
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.1

Ondergrondse watertank Twinbloc | Toebehoren
Réservoir d’eau enterré Twinbloc | Accessoires
Berijdbaar schachtdeksel
(600 kg wieldruk)
Protection de puits apte au passage des voitures
(charge d’essieu 600 kg)
Art.nr. 92334

Schachtverlenging voor Twinbloc
H=500mm
Rallonge de puits pour Twinbloc
Ha=500mm
Art.nr. 92335

Roth uitbreidingspakket tuinfilter
Bestaat uit filterkorf en aansluittoebehoren toepasbaar
voor tanken Twinbloc® met als doel regenwatergebruik in
de tuin.
Roth panier filtrant
Panier filtrant intégré dans le regard du réservoir pour
purification de l’eau de pluie collectée. Maillage de 1
mm.
Art.nr. 92339
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.2

Ondergrondse watertank | QR
Réservoir d’eau enterré | QR
Ondergrondse watertank 7.500L | Réservoir d’eau enfoui 7.500L

Ondergrondse watertank 10.000L | Réservoir d’eau enfoui 10.000L

Art. nr.

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
Poids

92150

Ondergrondse watertank QR 7500L
Réservoir d’eau enfoui QR 7500L

7500L

4200

1850

1650

310kg

92151

Ondergrondse watertank QR 10.000L
Réservoir d’eau enfoui QR 10.000L

10.000L

4970

1850

1650

350kg
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.3

Ondergrondse watertank | Platin
De Platin is plat, duurzaam en betrouwbaar. Hij vereist een minimale installatiediepte. En door
zijn unieke vorm is hij grondwaterstabiel en geschikt voor belasting door voertuigen. Met zijn
telescopische schacht en hellingshoek van 5° is hij zeer makkelijk om te plaatsen.

Platin 10.000L
Platin 15.000L
340 (mini)
315

205

600

600

440 (maxi)
205 285

205

205

H totaal

H totaal

H

140

B

L

Art. nr.

Omschrijving

Inhoud

Breedte

Hoogte

Lengte

Gewicht

92010

Platin 1.500 L

1.500L

1250

700

2100

80kg

92011

Platin 3.000 L

3.000L

2100

735

2450

170kg

92012

Platin 5.000 L

5.000L

2300

950

2890

240kg

92013

Platin 7.500 L

7.500L

2250

1250

3600

360kg

92015

Platin 10.000 L

10.000L

2250

1300

4900

460kg

92014

Platin 13.000 L

13.000L

2250

1250

6200

620kg

92016

Platin 15.000 L

15.000L

2250

1300

7500

710kg

* Gebaseerd op een verticale, cilindervormige tank met een bruikbaar volume van 3.000 l (800 Am. gal.), een
hoogte van 1,90 m (6’ 3”) en een diameter van 2,20 m (7’ 3”). Berekening van graafwerk met inachtneming van een
slootbodem van 10 cm (4”), een zijdelingse afstand van 50 cm (19,7”) en een helling van 45° volgens DIN 4124.
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.4

Ondergrondse watertank | DS
Réservoir d’eau enterré | DS
Ondergrondse watertank DS 5000L | Réservoir d’eau enfoui DS 5000L

Ondergrondse watertank DS 7.500L | Réservoir d’eau enfoui DS 7.500L

Art. nr.

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
Poids

92160

Ondergrondse watertank DS 5000L
Réservoir d’eau enfoui DS 5000L

5000L

1800

1740

2350

175kg

92161

Ondergrondse watertank DS 7500L
Réservoir d’eau enfoui DS 7500L

7500L

1920

2350

2350

250kg
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.5

Ondergrondse watertank | Flat
Het Flat tanksysteeem is uitermate geschikt voor zelfbouw. Met zijn 80 kg en beperkte
afmetingen kan hij vrijwel op elke locatie geplaatst worden en dit uitbreidbaar tot een
capaciteit van 12.000 liter. De schacht heeft 2 aansluitvoorzieningen en is 360° draaibaar.

Art. nr.

Omschrijving

Inhoud

Breedte

Hoogte

Lengte

Gewicht

92025

Flat 1500 L

1500 L

1320

750

2100

80kg

92026

Flat 3000 L

3000 L

2640

750

2100

160kg

92027

Flat 4500 L

4500 L

3960

750

2100

240kg

92028

Flat 6000 L

6000 L

5280

750

2100

320kg

Flat 1500L
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.5

Ondergrondse watertank | Flat
Flat 3000L

Flat 6000L
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.6

Ronde ondergrondse watertank | Roth
Réservoir d’eau rond enterré | Roth
Caractéristiques techniques

Technische kenmerken

• Réalisé en HD-PE (high density polyethylene) à
simple paroi
• Ils disposent d’un regard télescopique qui peut être
réglé selon la profondeur du pose du réservoir
• Couplage des réservoirs à l’aide d’une canalisation
de raccordement DN100 en partie inférieure
• Pour le débordement on a prévu une ouverture en
bas du rallonge
• Pour le branchement des conduites d’alimentation, 
deux perçages pour tuyaux, situés l’un en face de
l’autre sont disponibles

• Vervaardigd uit enkelwandig HD-PE (high density
polyethylene)
• Ze beschikken over een domschacht die verstelbaar
is aan de inbouwdiepte
• Het koppelen van reservoirs dmv een
verbindingsleiding DN100 aan de onderkant is
mogelijk
• Een opening onder de schacht is voorzien voor de
overloop
• Voor de aansluiting van de aanvoerleidingen staan
twee tegenover elkaar liggende buisaansluitingen ter
beschikking

Art. nr.

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
Poids

92114

Ronde ondergrondse watertank Roth 3500L
Réservoir d’eau ronde enterré Roth 3500L

3500L

1700

1830

2070

160kg

92116

Ronde ondergrondse watertank Roth 4500L
Réservoir d’eau ronde enterré Roth 4500L

4500L

1765

1860

2450

195kg

92118

Ronde ondergrondse watertank Roth 6000L
Réservoir d’eau ronde enterré Roth 6000L

6000L

1830

1920

3120

290kg
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.6

Ronde ondergrondse watertank | Roth
Réservoir d’eau rond enterré | Roth

3500L
min. 550
max. 950

min. 825
max. 1230

min. 2380
max. 2780

min. 550
max. 950

Ø 110 (DN 100)

1830

2070

min. 2410
max. 2810

1860

6000L

min. 550
max. 950

Ø 110 (DN 100)
65
17
Ø

1860

min. 825
max. 1230

min. 550
max. 950

2450

min. 825
max. 1230

min. 550
max. 950

min. 2470
max. 2870

1920

min. 550
max. 950

Ø 110 (DN 100)
30
18
Ø

1920

4500L

00

17

1830

Ø

3120

Roth berijdbaar schachtdeksel (600 kg wieldruk)
Geschikt voor vervanging van het meegeleverde schachtdeksel.
Belastbaar tot een wieldruk van 600 kg.
Roth couvercle renforcé pour passage véhicules (600 kg par essieu)
Couvercle de regard supportant le passage de véhicules jusqu‘à 600
Kg par essieu (voir instructions d‘installation).
Art.nr. 92334
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.7

Ronde ondergrondse watertank | Carat
De Carat is de meest betrouwbare tank dankzij zijn ingenieuse ontwerp en techniek. De
productietoleranties worden tot een minimum beperkt hetgeen resulteert in een
uitzonderlijke sterk en nauwkeurig product. Hierdoor is de tank
grondwaterstabiel tot minimaal het midden van de tank (afhankelijk van het
model). Ook zijn de tanken overrijdbaar met vrachtwagens. De tank heeft
ook een draaibare telescopische schacht van 360 °. Hij kan ook
5° gekanteld worden zodat het deksel steeds evenwijdig ligt
met de tuin of bestrating.

Art. nr.

Omschrijving

Inhoud

Breedte

Hoogte

Lengte

Gewicht

Totale
hoogte

Totale hoogte +
mini schacht

92001

Carat 2.700L

2.700L

1.565

1.400

2.080

120kg

2.010

1.680

92002

Carat 3.750L

3.750L

1.755

1.590

2.280

150kg

2.200

1.870

92003

Carat 4.800L

4.800L

1.985

1.820

2.280

185kg

2.430

2.100

92004

Carat 6.500L

6.500L

2.190

2.100

2.390

220kg

2.710

2.380
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.8

Ronde ondergrondse watertank | Carat S

Hoge stabiliteits regentank voor regenwaterrecuperatie, moduleerbaar
met verschillende opzethoogtes en deksels en verschillende
filtersystemen. In kunststof waardoor zeer makkelijk handelbaar en zelf te
plaatsen of door onze vaklui te laten plaatsen.

Art. nr.

Omschrijving

Inhoud

Breedte

Hoogte

Lengte

Gewicht

Totale
hoogte

Totale hoogte +
mini schacht

92400

Carat S 2.700L

2.700L

1.565

1.400

2.080

120kg

2.010

1.680

92401

Carat S 3.750L

3.750L

1.755

1.590

2.280

150kg

2.200

1.870

92402

Carat S 4.800L

4.800L

1.985

1.820

2.280

185kg

2.430

2.100

92403

Carat S 6.500L

6.500L

2.190

2.100

2.390

220kg

2.710

2.380
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.9

Ronde ondergrondse watertank | Carat XL
De Carat XL is een zeer hoogwaardige kunststof tank tot 10.000L voor gebruik als ondergrondse
regenwatertank, zowel personenwagen- als vrachtwagenberijdbaar.
•
•
•
•

Geschikt voor belasting door vrachtwagens tot 12 ton (26456 lbs.)
Kan in grondwater bevestigd worden
Lager gewicht dan beton en staal
Verschillende verbindingsoppervlakken
DN 100 (4”)/150 (6”) /200 (8”)
• Veilige investering dankzij 15 jaar garantie

Art. nr.

Omschrijving

Inhoud

Breedte

Hoogte

Lengte

Gewicht

Totale
hoogte

Schachthoogte

92005

Carat XL 8.500L

8.500L

2040

2085

3500

380kg

2696

610

92006

Carat XL 10.000L

10.000L

2240

2285

3520

456kg

2895

610
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.10

Ondergrondse watertank | Mono

De Mono tank is op monolitische wijze gebouwd. De schacht
is voorzien van 4 aansluitingen DN100 met een deksel geschikt
voor personenbelasting.

Met schachtverlenging

Art. nr.

Omschrijving

Inhoud

Breedte

Hoogte

Lengte

Gewicht

92020

Mono 3000 L

3000 L

1400

1900

2350

150kg

92021

Mono 4000 L

4000 L

1500

2050

2420

175kg

92022

Mono 5000 L

5000 L

1830

2170

2450

230kg

92023

Mono 6000 L

6000 L

2000

2400

2450

290kg
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.10

Ondergrondse watertank | Mono
Mono 3000L

Mono 4000L
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.10

Ondergrondse watertank | Mono
Mono 5000L

Mono 6000L
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2.11

Rechte ondergrondse watertank met filterkorf
Réservoir d’eau carré enterré avec panier à filtre
Technische kenmerken

• De tanken van 1000L en 1500L met filterkorf hebben
een aan het spaarbekken vastgeschroefde
domschacht met geïntegreerde filterkorf. De twee
toevoersteunen DN100 bevinden zich op de schacht.
De tanken zijn uitgerust met een overloopsifon.
• De tanken van 2000L en 3000L met filterkorf hebben
een vast opgelaste toegangsschacht met vastzetbaar
klapdeksel en een geïntegreerde filterkorf in het
binnendeksel. De toevoersteun DN100 bevindt
zich op de schacht. De reservoirs zijn uitgerust met
een overloopsifon.
• Deze rechte tanken zijn enkel voor opstelling als
aparte tanken ontworpen en kunnen dan ook niet
gekoppeld worden.
• Het aftappen van water kan via een dompelpomp
gebeuren.

Caractéristiques techniques

• Les réservoirs de 1000L et 1500L avec panier à filtre
possèdent un regard avec panier filtrant intégré. Le
regard est équipé avec deux entrées DN100. Les
réservoirs sont équipé avec un siphon trop-plein.
• Les réservoirs de 2000L et 3000L avec panier à filtre
ont un regard de visite soudé solidement sur le
réservoir et équipé d’un couvercle à charnières
verrouillable. Le panier à filtre est intégré dans le
couvercle intérieur. Le regard est équipé avec une
entrée DN100. Les réservoirs sont équipé avec un
siphon trop-plein.
• Ces réservoirs ne sons pas conçus pour être jumelés.
• Le soutirage d’eau peut d’effectuer à l’aide d’une
pompe immergée.

Art. nr.

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Ø Inspectieluik
Ø Volet
d’inspection

Breedte
Largeur

Hoogte
(met schacht)
Hauteur
(avec regard)

Lengte
Longueur

Gewicht
Poids

92110

Rechte ondergrondse watertank met
filterkorf
Réservoir d’eau carré enterré avec
panier à filtre

1000L

390

720

1250
(1660)

1240

46kg

92111

Rechte ondergrondse watertank met
filterkorf
Réservoir d’eau carré enterré avec
panier à filtre

1500L

390

720

1480
(2060)

1880

67kg

92112

Rechte ondergrondse watertank met
filterkorf
Réservoir d’eau carré enterré avec
panier à filtre

2000L

Ovaal 500 x 400
Ovale 500 x 400

880

1650
(2200)

2020

100kg

92113

Rechte ondergrondse watertank met
filterkorf
Réservoir d’eau carré enterré avec
panier à filtre

3000L

Ovaal 500 x 400
Ovale 500 x 400

880

1650
(2200)

2630

135kg
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.2

Ondergrondse watertank met ingebouwde pomp | Twinbloc
Réservoir d’eau enterré avec pompe intégrée | Twinbloc
Technische kenmerken

Caractéristiques techniques

Toebehoren

Accessoires

• Vervaardigd uit enkelwandig HD-PE (high density
polyethylene)
• Uitgerust met een ingebouwde, hoogwaardige
dompelpomp en snelkoppeling voor uw tuinslang
• Ze beschikken over een telescopische schacht die
verstelbaar is aan de inbouwdiepte
• Ze beschikken over een overloopsifon met blokkade
tegen kleine dieren - type Twinbloc
• Het koppelen van reservoirs dmv een
verbindingsleiding DN100 aan de onderkant is
mogelijk
• Voor de aansluiting van de aanvoerleidingen staan
twee tegenover elkaar liggende buisaansluitingen ter
beschikking
• De tank kan voorzien worden van een filterkorf

• Réalisé en HD-PE (high density polyethylene) à
simple paroi
• Equipé d’une pompe immergée et un raccord rapide
pour votre tuyau d’arrosage
• Ils disposent d’un regard télescopique qui peut être
réglé selon la profondeur du pose du réservoir
• Ils disposent d’un siphon de débordement avec
barrage contre les petits animaux. - type Twinbloc
• Couplage des réservoirs à l’aide d’une canalisation
de raccordement DN100 en partie inférieure
• Pour le branchement des conduites d’alimentation,
deux perçages pour tuyaux, situés l’un en face de
l’autre sont disponibles
• Le réservoir peut être prévu d’un panier à filtre

Aansluiting tuinslang

Art. nr.

Dompelpomp

Omschrijving
Description

Inhoud
Contenu

Breedte
Largeur

Hoogte
Hauteur

Lengte
Longueur

Gewicht
Poids

Twinbloc - standaard - met ingebouwde pomp 1500L
Twinbloc - standard - avec pompe intégrée1500L

1500L

1350

680

2350

80kg

Twinbloc - met filterkorf - met ingebouwde pomp 1500L
Twinbloc - avec panier à filtre - avec pompe intégrée1500L

1500L

1350

680

2350

80kg

Twinbloc - standaard - met ingebouwde pomp 3500L
Twinbloc - standard - avec pompe intégrée3500L

3500L

2300

975

2350

140kg

Twinbloc - met filterkorf - met ingebouwde pomp 3500L
Twinbloc - avec panier à filtre - avec pompe intégrée 3500L

3500L

2300

975

2350

140kg

Twinbloc - standaard - met ingebouwde pomp 5000L
Twinbloc - standard - avec pompe intégrée 5000L

5000L

2300

1350

2430

170kg

Twinbloc - met filterkorf - met ingebouwde pomp 5000L
Twinbloc - avec panier à filtre - avec pompe intégrée 5000L

5000L

2300

1350

2430

170kg
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.3.1

Toebehoren watertank | Filters
In-line filters
3P Kompakt filter

De kleinste regenwaterfilter voor installatie in watertank in polyethyleen of
beton. Deze filter kan gebruikt worden waar weinig ruimte is of waar er geen
verschil is tussen de in- en uitlaat.
Retro-fitting met 3P terugspoel apparaat PF+SF is mogelijk. De 3P
Patronen filter is bij uitstek geschikt voor gebruik in combinatie met een 3P
Overflow Siphon duo en de 3P Calmed inlet. De filter is geschikt voor een  
dakoppervlakte tot 213 m² met regenvalcapaciteit tot 300l/(sxha).
Het gezuiverde water kan gebruikt worden voor wasmachines, toilet, en
tuinbewatering.
Laag onderhoud, afhankelijk van de vervuiling enkele keren per jaar
zuivermaken.
Afmetingen: 295 x 320 x 260 mm
Filter volgens DIN 1989-2, Type C
Ingang: DN 110
Uitgang naar de tank: DN 110
Uitgang naar de riool: DN 110
Hoogteverschil tussen ingang en uitgang: 0 mm
Materiaal behuizing: Polyethyleen
Materiaal filterpatroon: Rvs 1.4301
Materiaal Poly-Net: Polyethyleen
Maas grootte: 0.7 x 1.7 mm

Art. nr. 96200

3P Patroonfilter
De kleinste regenwaterfilter voor installatie in watertank in polyethyleen of

beton.
Door de hellingshoek van de filterzeef wordt het vuil gespoeld in het riool.
Filterpatroongaas uit rvs in kunststof behuizing.
Retro-fitting met 3P terugspoel apparaat PF+SF is mogelijk. Binnen het
filterhuis is een opening geïnstalleerd die kan worden gebruikt. De 3P patronen
filter is bij uitstek geschikt voor gebruik in combinatie met een 3P Overflow
Siphon duo en de 3P Calmed inlet.
De onderste of zijwaartse adapter wordt gebruikt als inlaat van de regenwater
tank. Daar kunt u ook een rustige toevoer installeren.
De filter is geschikt voor een  dakoppervlakte tot 387 m² 1347m²
Onderhoud: de filter dient enkele malen per jaar gereinigd te worden.
Aansluitingen: DN 125 / DN 200
Materiaal: Polyethyleen
Ø 410 x 275 mm
Maas grootte: 1 mm
Afmetingen: 390 x 815 mm

Art. nr. 96201
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.3.1

Toebehoren watertank | Filters

3P Rainus bladvanger

De bladvanger is specifiek ontworpen voor filtratie van regenwater.
Verbonden met een vertikale toevoerleiding wordt het regenwater
gefilterd en daarna naar de regenput gevoerd.
Het vuil wordt naar voren uitgeworpen terwijl het gefilterde
regenwater omlaag loopt door de zeef. De zeef kan bij vervuiling
makkelijk gereinigd worden.
Capaciteit: 70 m² dakoppervlak
Aansluitmaten: 80mm en 100mm
Art.nr. 96260

Filter voor regenwaterafvoeren
Verkrijgbaar in grijs of bruin
Maaswijdte 0,55mm

Filtre pour tuyaux d’écoulement de pluie
Disponible en gris ou brun
Maille de 0,55mm

Art.nr. 92303 (grijs | gris)
Art.nr. 92304 (bruin | brun)
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.3.1

Toebehoren watertank | Filters
Voorfilters
3P Volumefilter

De 3P volumefilter wordt ondergronds in volle grond, voor de ingang van de
watertank geïnstalleerd. Ze wordt verbonden met de horizontale toevoerleiding
waardoor het regenwater wordt gefilterd alvorens het naar de watertank
vloeit. Vuildeeltjes groter dan 0,25 mm worden met het restwater naar het
drainagesysteem afgeleid met een filterrendement van 90%.
Gekeurd volgens DIN 1989-2 Typ C
Behuizing uit polypropyleen
Filterinzet in inox 1.4301
Maaswijdte 0,25 mm (verval 30 cm)

Art. nr. 96203

Telescopische uitbreiding

3P Telescopische uitbreiding voor installatie direct in de grond.
Materiaal: polyethyleen, totale hoogte 600 mm.

Art. nr. 96204

Wisy cycloonfilter voor dakoppervlak 250m²

Wisy cycloonfilter - WFF 100
De Wisy cycloonfilter is ontworpen voor filtratie van regenwater en wordt
ondergronds geplaatst.
Verbonden met een horizontale toevoerleiding wordt het regenwater gefilterd
en naar de regenput gevoerd.
Door de draaikolkbeweging wordt het regenwater over het vertikale cilindrisch
filterelement in RVS gevoerd. Door de centrifugaalkracht wordt h
DN 110 tot DN 300 inclusief PE opzetstuk
Aansl. maat mm: 3 x 110 mm
Dakoppervlakte: 250m²”

Art. nr. 96210

Wisy cycloonfilter voor dakoppervlak 500m²

Wisy cycloonfilter - WFF 150
De Wisy cycloonfilter is ontworpen voor filtratie van regenwater en wordt
ondergronds geplaatst.
Verbonden met een horizontale toevoerleiding wordt het regenwater gefilterd
en naar de regenput gevoerd.
Door de draaikolkbeweging wordt het regenwater over het vertikale cilindrisch
filterelement in RVS gevoerd.
DN 110 tot DN 300 inclusief PE opzetstuk
Aansl. maat mm: 2 x 160 mm
Dakoppervlakte: 500 m²”

Art. nr. 96211
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.3.1

Toebehoren watertank | Filters
Aquatum
Aquatum: compleet regenwaterfiltersysteem
Aquatum is een sprong voorwaarts voor het filteren van regenwater. Om kwaliteitsvol water in huis te
krijgen moet het schoon en helder zijn voor dat het in de tank komt.
Schoon en helder water in de tank
Het vervuilde regenwater komt rechtstreeks in de Aquatum. Hier wordt het water gefilterd en loopt
vervolgens kristalhelder in de regenwatertank. Waar traditionele filters deeltjes tot 300 µ filteren, houdt
de Aquatum deeltjes tot 1 µ (0,001mm) tegen. (Een mensenhaar is ongeveer 80µ).
Geen vervuiling in uw regenwater
De Aquatum wordt in uw regenwatertank geplaatst waardoor er enkel helder water in uw tank
stroomt. Hierdoor blijft uw tank vrij van slib en moet deze niet meer jaarlijks gereinigd worden zoals bij
traditionele filters. Bovendien reinigt de Aquatum zich wekelijks en is hij vrijwel onderhoudsvrij.
Hiervoor staat de pomp garant. De pomp spoelt het zuivere regenwater in tegengestelde richting
door de filter en voert daarbij het gefilterde vuil via de overloop naar de riolering. Eigenlijk worden de
filterlagen gewassen, het vuil losgemaakt en afgevoerd. Deze spoeling is volautomatisch en verbruikt
ongeveer 90 liter regenwater.
Ongelooflijk goede waterkwaliteit
Aquatum filtert het regenwater met een tot nu toe ongekende fijnheid voordat het in de regentank
loopt. Het gefilterde water is niet alleen geschikt voor uw tuin of toilet. Wij bevelen het ook aan voor
uw wasmachine die door de zachtheid van het water minder wasmiddel nodig heeft.
Voordelen van regenwater filter Aquatum:
• Zeldzaam goede waterkwaliteit.
• Eenmaal ingebouwd moet u uw tank niet
meer reinigen.
• Onderhoudsvrij en lange levensduur.
• Nafiltering wordt overbodig
• Geschikt voor zowel nieuwe als bestaande
regenwatertanken.
• Vrijwel elke tank tussen de 3000 en 20.000 liter
kan met Aquatum uitgerust worden.
Aquatum is een gepatenteerd nieuw product
dat elk huidig filter of zeefsysteem in de schaduw zet.

Bekijk de Aquatum in
werking:
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Aquatum

Technische gegevens
Aquatum bestaat uit een filtereenheid, een
verbindingsslang voor de spoelpomp alsmede
een sturings- en controle unit.

• Toepassingsgebied: regenwater filtering
• Opstelling: nat in de regenwatertank
• Toeloophoogte: min. 50 cm - max. 200 cm
(bovenkant filter - afvoer regenwater tank)
• Doorloop capaciteit: gemiddeld 1.300 ltr/h
• Spoeling: automatisch, 1 x per week, 1 minuut

Regenwater reiniging

Omschrijving

96240

Aquatum 300 filter, capaciteit 1300L/H

96241

Aquatum 400 filter, capaciteit 4000L/H

96250

Aquatum 300 - 400 filter, installatie

Automatische filterreiniging
Uitloop

Regenwater inloop

Art. nr.

Uitloop

Inloop

Vuil / restwater
Inloop via
Aquatum filter

Steenkool

Terugspoeling

Steenkool
Vlotter

Vlotter
Kwartszand

Kwartszand
Spoelpomp
Gereinigd
regenwater
Stijgleiding

Gereinigd regenwater
in de tank

Spoelpomp
Gereinigd
regenwater
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Regenwater uit
de tank
Stijgleiding
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Duplexfilter
Duplexfilter 1800L/h
Duplex 10” regenwaterfilters
Doorlaat 1800 ltr./uur, aansluiting 2 x 3/4” binnen (met
sleutel, beugel,
1 koord- en 1 actieve kool filter)
Art. nr. 96220

Duplexfilter 2400L/h
Doorlaat 2400 ltr./uur,
aansluiting 2 x 1” binnen (met sleutel, beugel, 1
koord- en 1 actieve kool filter)
Art. nr. 96221

Industrieweg 2043 | 3520 Zonhoven | +32 11 81 52 78 | www.alltanksolutions.be
							
info@alltanksolutions.be

WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.3.1

Toebehoren watertank | Filters
NW 25 DUO-CTN
3/4” + 1”

De CINTROPUR filters, bestaande uit hoogwaardig
synthetisch materiaal, zijn geschikt voor zowel voedsel
als voor drinkwater. De centrifugale CINTROPUR
schroef veranderd de vloeistofstroming in een
centrifugale kracht. Hierdoor worden de zwaardere
vuildeeltjes naar het onderste deel van de filterklok
geslingerd, zodat de filterkous nog slechts de fijne
vuildeeltjes filterd al naar gelang de vliesfijnheid.
Voordelen

• De aanzienlijke hoeveelheid actieve kool die in de CINTROPUR
TE-CTN filters gebruikt wordt garandeert een optimaal resultaat
en een maximale levensduur. Lagere debieten geven betere
resultaten.
• De levensduur van een filtervulling is afhankelijk van de
toepassing. Voor drinkwater is het aangeraden de vulling na 3
 maanden (of 20.000 filtervolumes) te ver-vangen, minstens elke 6
maanden.
• Dankzij het interne filtermechanisme is de contacttijd tussen
water en actieve kool zeer lang ; dit garandee-rt de
doeltreffenheid van de behandeling.
• Met zekerheid één van de beste soorten actieve kool met een
zéér hoog adsorptievermogen die op de markt verkrijgbaar is.
• Een zéér voordelige prijs voor een vulling actieve kool.

Art. nr. 96222

Installatie schema

Ø 1”- Ø 3/4”
Ø 12
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355

310

Ø 1”- Ø 3/4”

394
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Cintropur UV filters
Cintropur Trio-UV filter
Een ideale combinatie van mechanische filtratie,
actievekoolfiltratie en ultravioletsterilisatie.
Het TRIO-UV-toestel is dankzij zijn ingenieuze
ontwerp ideaal voor de integrale behandeling van
regenwater, en dit maakt hem uniek in zijn soort. De
doeltreffendheid van de behandeling wordt
door biodosimetrietests gestaafd.
Ø 3/4” + 1”
Art. nr. 96230

Cintropur UV filter 2100
Deze technologie voor het ontsmetten van water is
milieuvriendelijk. Ze wordt erkend omdat ze verzekert
dat microben, bacteriën, virussen en protozoa worden
verwijderd.
Ø 3/4” + 1”
Art. nr. 96231

Voor een doeltreffende en lange werking van uw
UV-sterilisator vervangt u best jaarlijks de lamp.
Na een jaar gebruik, duidt de blauwe straling
van de lamp niet meer op een goede werking
van uw UV-sterilisator.
Cintropur vervang lamp: 1x per jaar
Art. nr. 96232
Cintropur kwarts: 1x om de 5 jaar
Art. nr. 96233
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Regenwaterrecuperatiepompen
Ercu Regenwaterkast Standaard
•
•
•
•
•
•
•
•

één meerwaaierige geluidsarme MPi-pomp type MP80/3 PC met pumpcontrol
één drijvende aanzuiging met vuilkorf
één koordomvlochtenvuilfilter (verwijdert minuscule vuildeeltjes)
één actieve koolfilter (verwijdert geur -en smaakstoffen)
één elektroklep (bij laag niveau overschakeling naar leidingwater of grondwater)
vlotter met 20 meter kabel
sleutel om de filters te vervangen
Afmetingen: B 800 x H 800 x D 200

Art. nr. 96100

Ercu Regenwaterkast Silent - onderaansluiting

• meerwaaierige onderwatergedompelde STEELPUMP gestuurd door een in de ERCUkast gemonteerde pumpcontrol
• drijvende aanzuiging met vuilkorf
• koordomvlochtenvuilfilter (verwijdert minuscule vuildeeltjes)
• actieve koolfilter (verwijdert geur- en smaakstoffen)
• elektroklep (bij laag niveau overschakeling naar leidingwater of grondwater)
• vlotter met 20 meter kabel
• sleutel om de filters te vervangen
• Afmetingen: B 600 x H 800 x D 200

Art. nr. 96101

Ercu Regenwaterkast Silent - zij aansluiting

• meerwaaierige onderwatergedompelde STEELPUMP gestuurd door een in de ERCUkast gemonteerde pumpcontrol
• drijvende aanzuiging met vuilkorf
• koordomvlochtenvuilfilter (verwijdert minuscule vuildeeltjes)
• actieve koolfilter (verwijdert geur- en smaakstoffen)
• elektroklep (bij laag niveau overschakeling naar leidingwater of grondwater)
• vlotter met 20 meter kabel
• Afmetingen: B 600 x H 800 x D 200

Art. nr. 96102

Ercu Regenwaterkast Pro
•
•
•
•
•
•
•
•
•

één meerwaaierige geluidsarme MPi-pomp type MP80/3 PC met pumpcontrol
één drijvende aanzuiging met vuilkorf
één koordomvlochtenvuilfilter (verwijdert minuscule vuildeeltjes)
één actieve koolfilter (verwijdert geur -en smaakstoffen)
één tweeweg-elektroklep (bij laag niveau overschakeling naar leidingwater of
grondwater)
één drinkwaterbijvulsysteem
vlotter met 20 meter kabel
sleutel om de filters te vervangen
Afmetingen: B 800 x H 800 x D 200

Art. nr. 96103

Drukverminderaar 3/4” - Honywell
Art. nr. 96350
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Regenwaterpompen droge opstelling
MPI MP 80/3 Pumpcontrol
Geluidsarme zelfaanzuigende regenwaterpomp, met kunstofwaaiers.
Compleet opgebouwd met pompcontrol en bekabeling.
•
•
•
•

SKU: A1.03.811
Pk: 0,8
kW: 0,6
Volt: 230

•
•
•
•

Ltr./min: 10-80
Capaciteit m3 per uur: 4,8
Opvoerhoogte: 34-1à
Zuig/pers aanlsuiting

Art. nr. 96104

Steelpump X-AJE80
Roestvrij stalen waterpomp met pumpcontrol is ideaal voor gebruik met
regenwatersystemen. De pompen kunnen zowel droogopgesteld als
ondergedompeld gebruikt worden.
• Volt: 230
• Ltr./min: 50
• kW: 0.6 Pk: 0.8

• Aansluiting: 1” - 1 1/4”
• Maximale opvoerhoogte: 40

Art. nr. 96125
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Regenwaterpompen natte opstelling
Drukpomp met drijvende aanzuiging
Drukpomp MPI COM-X en zijaansluiting voor drijvende aanzuiging
• Volt: 230
• Ltr./min: 80
• kW: 0.6 Pk: 0.8

• Aansluiting: 1” - 1 1/4”
• Maximale opvoerhoogte: 43

Art. nr. 96110

Drukpomp met ingeb. pumpcontrol
“Drukpomp MPI COM 4” 0.8 PK onderwaterpomp met ingeb.
pumpcontrol, 80 l/min
•
•
•
•

Volt: 230
Ltr./min: 80
kW: 0.6
Pk: 0.8

• Aansluiting: 1”
• Maximale opvoerhoogte: 43

Art. nr. 96111

Drukpomp met ingeb. pumpcontrol
“Drukpomp MPI COM-X 4” 0.8PK onderwaterpomp met ingeb.
pumpcontrol en zijaansluiting incl. drijvende aanzuiging
•
•
•
•

Volt: 230
Ltr./min: 80
kW: 0.6
Pk: 0.8

• Aansluiting: 1” - 1 1/4”
• Maximale opvoerhoogte: 43

Art. nr. 96112

Dompelpomp Cimaco Type EGO 300 GI - 7.2m³/h - 230V

Pomp in combinatie met Ecru Pro wanneer er geen afvoer beschikbaar is.
Art. nr. 96120

Steelpump X-AJE80
Roestvrij stalen waterpomp met pumpcontrol is ideaal voor gebruik met
regenwatersystemen. De pompen kunnen zowel droogopgesteld als
ondergedompeld gebruikt worden.
• Volt: 230
• Ltr./min: 50
• kW: 0.6 Pk: 0.8

• Aansluiting: 1” - 1 1/4”
• Maximale opvoerhoogte: 40

Art. nr. 96125
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Besturingsunit Wisy
Sigma
De Sigma 4 Bar transporteert regenwater (geleverde hoeveelheid 66L/
min) uit de ondergrondse regenwatertank en slaat het onder druk op in
het regenwaterleidingsysteem.
Voor een maximale afstand van 13 meter tussen de aanzuiging en de
onderkant van uw tank en maximum 3 meter opvoerhoogte.
Afmetingen van de Sigma wand unit: 500 x 510 x 315 mm
Voordelen
• Werkt volledig automatisch om huishoudelijke apparaten te voorzien van
regenwater
• Reservoir van 9L in de woning
• Het systeem kan handmatig omgeschakeld worden van regenwater naar
leidingwater op elk moment

Art.nr. 96130

Optima
Twee-pomp systeem voor grote afstanden met een dompelpomp in de
ondergrondse regenwatertank en een pomp in het huis.
De Optima 4 Bar transporteert regenwater (geleverde hoeveelheid 70L/
min) uit de ondergrondse regenwatertank en slaat het onder druk op in het
regenwaterleidingsysteem.
Voor een maximale afstand van 25 meter tussen de aanzuiging en de
onderkant van uw tank en maximum 5 meter opvoerhoogte.
Afmetingen van de Optima wand unit: 500 x 510 x 315 mm
Onderdelen:
In de woning:

• Drukpomp van 4 bar om druk op te wekken voor huishoudelijk circuit

In de put

• Voedingspomp met vlotterschakelaar
• Fijne aanzuigfilter (SAFF)

• Voordelen:

• Werkt volledig automatisch om huishoudelijke apparaten te voorzien van regenwater
• Reservoir van 9L in de woning
• Het systeem kan handmatig omgeschakeld worden van regenwater naar leidingwater
op elk moment

Art.nr. 96131

Mulitmat
Volautomatisch regenwatersysteem om een woning met
regenwater te voorzien.
De Multimat pompt regenwater (geleverde hoeveelheid 125L/min)
uit de ondergrondse regenwatertank en slaat het onder druk op in
het regenwaterleidingsysteem.
Art.nr. 96132
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Besturingsunit Graf

EcoPlus
Deze EcoPlus stuurt en regelt de volledige regenwaterrecuperatie. De zeer geluidsarme
KSB rotatiepomp garandeert een lange, veilige werking (KSB Superinox 15/4 of 25/4).
De vlotterschakelaargestuurde bewaking van het waterpeil in de regenwatertank zorgt
ervoor dat er automatisch overgeschakeld wordt op drinkwater. En dit zodra het waterpeil
het ingestelde minimum bereikt. Zodra de tank opnieuw met regenwater gevuld wordt,
schakelt de EcoPlus opnieuw over op regenwater.
Voordelen
•
•
•
•
•

Compacte, lichte constructie
Betaalbare interne drinkwatertoevoer in huis
Vlotterschakelaar-gestuurd
Zeergeluidsarm
De geïntegreerde veiligheid tegen het drooglopen voorkomt schade door watertekort

Art.nr. 96140
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Besturingsunit Graf

Aqua-Center-Silentio
De Aqua-Center-Silentio is de centrale systeembesturing voor uw
regenwateropvangsysteem. Digitale sturing met weergave van de vulstand
in de tank, stuurt en regelt het volledige systeem. De schakelklep is
sensorgestuurd en schakelt over op leidingwater als het waterpeil in de tank
te laag is. De Aqua-Center-Silentio schakelt opnieuw over op regenwater
zelfs na een korte regenbui. Een stille, meerfasige, zelfaanzuigende
centrifugaalpomp met professionele output werkt onder de aantrekkelijke
geluiddempende kap. De Aqua-Center-Silentio is klaar om aan te sluiten –
dit vergemakkelijkt een eenvoudige en snelle start.
Voordelen
•
•
•
•

Met automatische filterreinigingseenheid als optie
Regelmatig spoelen van het drinkwaterreservoir voorkomt microbiële contaminatie
Digitaal display met de werkingsstatus en het vulpeil in de tank
Overschakeling naar drinkwater wanneer nodig (Manueel switchen is ook mogelijk)

Art.nr. 96141

Mains-on-tap
Permanente bewaking van het peil in de regenwatertank
Bij het bereiken van een kritiek peil wordt de regenwatertank bijgevuld met
een kleine hoeveelheid drinkwater
B: 218 x H: 277 x D: 95 mm (8,6 x 10,9 x 3,7”)
Voordelen
•
•
•
•
•

Heel prijsgunstig
Laag drinkwaterverbruik
Snel bijvullen (tot 12L (3 Am. gal./min.))
Heel kleine behuizing – slechts
Zo goed als geluidloze werking

Art.nr. 96142
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Gemakkelijke installatie
De montage van de module is eenvoudig, snel en flexibel. De installatie is
mogelijk zonder zware gereedschappen - een infiltratietunnel weegt slechts 11 kg.
De enkelvoudige tunnelmodules worden aan elkaar gekoppeld in rijen en worden
per rij met 2 eindplaten afgewerkt.
Art.nr. 92530
300 L volume
De compacte afmetingen
gecombineerd met een
opslagcoëfficiënt van 100%,
resulteert in een opslagvolume van
300 L.

Hoge infiltratiecapaciteit
De infiltratietunnels worden
rechtstreeks op een grindlaag
gezet. Aansluitend worden
de kanten met geotextiel
afgedekt en met eindplaten
tegenover elkaar afgesloten.
Dankzij de zijdelingse
openingen bekomt men een
duurzame infiltratiecapaciteit.

Vrachtwagen belastbaar
Om de oppervlakte volledig te
benutten is de infiltratietunnel
continu belastbaar tot 59 kN/m2
en daarom ook berijdbaar met
een vrachtwagen.

Meer dan 4 meter
inbouwdiepte
Zelfs onder grote belasting kan
de GRAF infiltratietunnel tot 4,25
Meter diep ingebouwd worden. De
maximale inbouwdiepte voor de
Twin infiltratietunnel bedraagt 2,5
meter.

Industrieweg 2043 | 3520 Zonhoven | +32 11 81 52 78 | www.alltanksolutions.be
							
info@alltanksolutions.be

100% gebruik van de
opslagruimte.
De typische vorm van de
infiltratietunnels zorgt voor een
zo efficiënt mogelijke stockage
van het regenwater.

Aansluiting tot DN 300
Grote infiltratievolumes vergen
grote buisdoorsnedes. Voor de
GRAF infiltratietunnel is dit geen
enkel probleem: aan elke eindplaat
zijn aansluitingen beschikbaar voor
de volgende groottes:
DN 100, 150, 200, 300.
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Technische specificaties
Belastbaarheid
Belasting

Zonder verkeersbelasting

Personenwagen

Vrachtwagen
12 ton

Vrachtwagen
30 ton

Vrachtwagen
40 ton

Vrachtwagen
60 ton

Vooraanzicht

Omschrijving

Specificatie

Korte termijn

max. 100 kN/m ²

Lange termijn

max. 59 kN/m ²

Min. aardebedekking

250 mm

Max. aardebedekking

3.750 mm

Max. inbouwdiepte

4.250 mm

Min. aardebedekking

250 mm

Max. aardebedekking

3.500 mm

Max. inbouwdiepte

4.000 mm

Min. aardebedekking

500 mm

Max. aardebedekking

3.250 mm

Max. inbouwdiepte

3.750 mm

Min. aardebedekking

500 mm

Max. aardebedekking

2.750 mm

Max. inbouwdiepte

3.250 mm

Min. aardebedekking

500 mm

Max. aardebedekking

2.500 mm

Max. inbouwdiepte

3.000 mm

Min. aardebedekking

750 mm

Max. aardebedekking

1.750 mm

Max. inbouwdiepte

2.250 mm

Omschrijving

Aansluitmogelijkheden
frontaal

DN 100

2x

DN 150

1x

DN 200

1x

DN 300

1x

Omschrijving

Aansluitmogelijkheden
bovenaan

DN 100

1x

DN 200

1x

Zij-aanzicht
Lengte inclusief eindplaten 1220 mm

Bovenaanzicht
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Aansluiting van aanvoerleiding en ontluchtingsleiding
De aanvoerleidingen worden aan de sterzijde der wandplaat aangesloten. Hiervoor worden de
overeenkomstige perforaties en voorgedrukte ronde vormen verwijderd. De leidingen worden
ongeveer 20 cm in de tunnel geschoven. Teneinde een gelijkmatige waterverdeling te verkrijgen
is het aangeraden om bij grotere vertakte installaties elke tunnel te voorzien van zijn eigen
aanvoerleiding. De inspectie/beluchtingleiding wordt aangesloten op de hiervoor voorziene
aansluiting bovenop de tunnel. Per infiltratieslang is minstens 1 beluchtingleiding aangeraden.
Inbouw van Infiltratietunnel
Op de bodem van de horizontaal uitgegraven put wordt een 80 mm dikte grindlaag
aangebracht. Hiervoor wordt grind met een korrelgrootte 8/16 gebruikt. Op dit grind zal men
de tunnelelementen plaatsen en met elkaar verbinden in de lengterichting. Ter bescherming
van de infiltratietunnel tegen indringende grond wordt deze met Geotextiel omwikkeld en aldus
gescheiden van het opvulmiddel. De Geotextielstukken zullen de uiteinden van de tunnels
overlappen met 30-50 cm. De uitgegraven sleuf kan nu gelijkmatig worden opgevuld met grond.
Indien er boven de infiltratietunnel gras wordt geplant kan men best een ondoordringbare folie of
een ongeveer 100 mm dikke kleilaag voorzien omdat anders het gazon boven de tunnel sneller zal
uitdrogen dan het omliggende gazonperk. De onderste vaste grondlaag kan eventueel gebruikt
worden om de gewichtsbelasting te verdelen.

Personenwagen berijdbaar

Vulgrond
Rotvaste grondlaag (optioneel)
Vulgrond
Geotextiel Graf Tex 200
Controleschacht DN 200
Kiezel 8/16
Infiltratietunnel/ Twin tunnel
Aanvoerleiding max. DN 300
Aanvoerleiding
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Plaatsing geotextiel
De benodigde hoeveelheid geotextiel in m2 kan met de
onderstaande formule berekend worden. Deze formule houdt
rekening met een noodzakelijke overlapping van 0,3 m per strook
geotextiel. In de formule houdt men ook rekening met de rolbreedte
van het geotextiel van 5m. De tunnels worden rechtstreeks op het
grindvlak geplaatst. De bodem wordt niet met Geotextiel ingepakt.

Infiltratietunnel: 1,2 x (2 x L + 0,8) x N=

m²

L = tunnellengte
N = aantal rijen
0,3m overlapping

1. baan 5m

L
2. baan 5 m

Infiltratietunnels toebehoren
Deksel
DN 200
Art.nr. 92531

GRAF-Tex Geotextiel
Voor een infiltratietunnel/Twin
Grootte: 2,50 x 2,50 m
Verkrijgbaar per m, rolbreedte 5 meter
Op aanvraag
Art.nr. 92533

Ontluchtingsafsluiting
DN 100
Art.nr. 92532
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Accessoires réservoir d’eau enterré | Infiltration des eaux de pluie
Infiltratiekrat | Ingepakt
De Infiltratiekratten zijn voorverpakt in
kant-en-klaar pakketten van 200l - 1200l.
De BENOR gekeurde geo-textiel, waarin
ze worden gewikkeld is een hoogwaardig,
geweven doek uit kunststof; type SG29/29
(Bonar). Deze geo-textiel heeft geen risico
op dichtslibben

Les caisses d’infiltration sont emballées en
paquets prêts à l’emploi de 200l - 1200l.
Le géotextile certifié BENOR, dans lequel
ils sont emballés, est une toile tissée en
polyéthylène de haute qualité; Type SG29 /
29 (Bonar). Ce géotextile n’a pas de risque
d’envasement.

Art. nr.

Omschrijving
Description

LXBXH

Vol
Netto (L)

Aansl

Plaatsing/ Placement

92520

Infiltratiekrat 200l GEO

60 x 60 x 60

205

ø160

Rijopstelling / ligne

92521

Infiltratiekrat 400l GEO

120 x 60 x 60

410

ø160

Rijopstelling / ligne

92522

Infiltratiekrat 600l GEO

180 x 60 x 60

615

ø160

Rijopstelling / ligne

92523

Infiltratiekrat 800l GEO RIJ

240 x 60 x 60

820

ø160

Rijopstelling / ligne

92524

Infiltratiekrat 800l GEO BLOK

120 x 120 x 60

820

ø160

Blokopstelling / bloc

92525

Infiltratiekrat 1200l GEO

180 x 120 x 60

1230

ø160

Blokopstelling / bloc
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WATERTANKEN
RÉSERVOIRS D’EAU 9.3.3

Toebehoren ondergrondse watertank | Infiltratiekratten
Accessoires réservoir d’eau enterré | Infiltration des eaux de pluie
Infiltratiekrat 200 Geotextiel
Caisse d’infiltration 200 Geotextile

Infiltratiekrat 400 Geotextiel
Caisse d’infiltration 400 Geotextile

Infiltratiekrat 600 GeotextielCaisse d’infiltration 600 Geotextile

Infiltratiekrat 800 rij Geotextiel
Caisse d’infiltration 800 ligne Geotextile

Infiltratiekrat 800 blok Geotextiel
Caisse d’infiltration 800 bloc Geotextile

Infiltratiekrat 1200 Geotextiel
Caisse d’infiltration 1200 Geotextile

Productdetails / Détails de produit

Afmetingen (cm) | Dimension (cm)

60 x 60 x 60

Volume (l)

205

Materiaal | Materiel

PP (polypropyleen)
PP (polypropylène)

Plaatsing | Placement

Rijopstelling
ligne

Afmetingen (cm) | Dimension (cm)

120 x 60 x 60

Volume (l)

410

Materiaal | Materiel

PP (polypropyleen)
PP (polypropylène)

Plaatsing | Placement

Rijopstelling
ligne

Afmetingen (cm) | Dimension (cm)

180 x 60 x 60

Volume (l)

615

Materiaal | Materiel

PP (polypropyleen)
PP (polypropylène)

Plaatsing | Placement

Rijopstelling
ligne

Afmetingen (cm) | Dimension (cm)

240 x 60 x 60

Volume (l)

820

Materiaal | Materiel

PP (polypropyleen)
PP (polypropylène)

Plaatsing | Placement

Rijopstelling
ligne

Afmetingen (cm) | Dimension (cm)

120 x 120 x 60

Volume (l)

820

Materiaal | Materiel

PP (polypropyleen)
PP (polypropylène)

Plaatsing | Placement

Blokopstelling
Bloc

Afmetingen (cm) | Dimension (cm)

180 x 120 x 60

Volume (l)

1230

Materiaal | Materiel

PP (polypropyleen)
PP (polypropylène)

Plaatsing | Placement

Blokopstelling
Bloc
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Accessoires réservoir d’eau enterré | Infiltration des eaux de pluie
De voordelen van de infiltratiekratten:

Les avantages des caisses d’infiltration:

De infiltratiekrat unit is vervaardigd uit PP
(Polypropyleen):

Le caisse d’infiltration est fabriquée en PP
(polypropylène) :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

extreme belastbaarheid op zeer lage inbouwdiepte
driedimensionaal waterdoorlatend
aan alle kanten aansluit- en verbindingsmogelijkheden
Opslagcapaciteit = 95%
Doorlaatcoëfficiënt  = > 63%
Max. belasting = 700kN
Belastbaarheid - min. Dekking:
Begaanbaar / Marchable  = 15 cm
Personenwagens / Voitures = 30 cm
Max. bedekking / Max couverture = 240 cm

De infiltratiekrat is speciaal ontworpen voor
het gebruik op grote gedimensioneerde
toepassingen. Het systeem maakt onderdeel
uit van een duurzaam waterbeheer systeem en
is bedoeld voor het bergen, transporteren en
infiltreren van regenwater, hetzij afkomstig van
een dak, straat, parking of van welk verhard
oppervlak ook.

•
•
•
•
•
•
•

résiste à des charges extrêmes à une hauteur
d’encastrement très réduite
perméable au niveau des trois dimensions
offre de tous les côtés des possibilités de connexion et
de raccord
capacité = 95%
Infiltration = >63%
Charge max. = 700kN
Imposabilité - min. Couverture:
Marchable = 15 cm
Voitures = 30 cm
Max couverture = 240 cm

Le caisse d’infiltration est spécialement
développée pour être utilisée aux dimensions
importantes. Le système fait partie d’un
système de gestion d’eau durable et sert à
capter, transporter et à infiltrer l’eau de pluie
venant d’un toit, de la rue, d’un parking ou de
n’importe quelle surface revêtue.
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Opties en toebehoren
Options et pièces jointes
PVC Filterput / PVC chambres avec filtre

• Geschikt voor bladvang en filteren grof vuil
Adapté pour filtrer le piège à feuilles et le gros débris
• Wordt gedimensioneerd naar het inkomend debiet
Est dimensionnée pour le débit entrant
• Zelfreinigend effect
Effet autonettoyant
• Wordt voor het infiltratiesysteem geplaatst en vangt de kleine vaste delen op
Est placé en face du système d’infiltration et capte les petites particules solides
Art. nr.

Omschrijving
Description

AFM/DIM

H

Aansl

Capaciteit
Capacité

92550

D315X700 AANSL D110

Ø 315

700

1X110

10L/s

92551

D400X1050 AANSL D160

Ø 400

1050

1X160

20L/s

Zandvangput / Chambre dessableur

• Met uitneembare PVC emmer
Avec seau amovible en Put

• Lichaam in HDPE met vlakke bodem
Chambre en PEHD avec fond plat
• Afmetingen : ø400 x H80 + ø315 emmer
Dimensions:  ø400 x H80 + ø315 seau
Art. nr.

Omschrijving
Description

DXH

VOL
NETTO (L)

Aansl

92560

Zandvangput
Chambre dessableur

40 x 80

205

2 x Ø160
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Toebehoren watertank | Allerlei
Accessoires réservoir d’eau | Divers
Schroefaansluiting voor toevoer
DN50
Raccord vissé pour l’entrée DN50
Art.nr. 92305

Roth PP-flens 1”
Bride PP Roth 1”
Art.nr. 92301
Roth PP-flens 2”
Bride PP Roth 2”

Schroefaansluiting voor dompelpomp
Voor montage op de draadstukken
aan de bovenkant van de tanken.
Schroefverbinding met slangpilaar 1”
en klemfitting voor PE-waterleiding 1”.
Raccord vissé pour pompe immergée
Pour raccord sur bonde supérieure.
Raccord avec écrou de bonde 1”,
embout pour tuyau PE de 1” et kit de
serrage,
Art.nr. 92307

Roth flens met kogelkraan
Bride Roth avec robinet à boisseau
sphérique
Art.nr. 92308
Roth mechanische peilmeter
Geschikt voor tanken voor
huishoudelijk gebruik
Roth Niveau mécanique
Adapté aux réservoirs pour
utilisation domestique
Art.nr. 31001

Art.nr. 92302

Speciale dichting DN50
Boordiepte 54mm
Joint spécial DN50
Profondeur de forage 54mm
Art.nr. 92319
Speciale dichting DN 100
Boordiepte 118mm
Joint spécial DN 100
Profondeur de forage 118mm
Art.nr. 92320
￼￼

Roth aansluitset voor de tuin

Bestaand uit een kleine bodemschacht
(Ø 15cm), groen deksel, 1/2”
slangaansluiting voor gangbare
tuinslangsystemen.

Roth kit de soutirage pour le
jardin
Constitué d’un petit regard enterré
(Ø 15 cm), couvercle vert, raccord
de tuyaux de 1/2“ pour les tuyaux
d’arrosage courants.
Art.nr. 94036

Gedazyme rainwater

Onderhoud uw tank met Gedazyme
Rainwater: onderhoudsdosering: 60g
per 1000 L om de 4 maanden.
Entretien de votre citerne avec
Gedazyme Rainwater: Dose d’entretien
60g pour 1000 L tous les 4 mois.
Art.nr. 96239
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Overloopsifon

De overloopsifon wordt geïnstalleerd in de watertank, tussen de filter en de
tankwand overloopuitlaat en is voorzien van een stankafsluiter.
Door het hoogteverschil in de overloopsifon worden installatiefouten
vermeden en is de functionaliteit verzekerd. De overloopsifon heeft een
laterale zuigkracht op het oppervlaktewater aan beide zijden in de watertank.

Art. nr. 96202

Rustige toevoer

De 3P rustige toevoer zorgt ervoor dat het regenwater vanaf de filter rustig
de tank inloopt. Daarmee wordt voorkomen dat de sedimentlaag die op de
bodem ligt opwervelt. Bovendien wordt er via de rustige toevoer extra zuurstof
aan het regenwater toegevoegd, waardoor organische stoffen biologisch
worden afgebroken. In combinatie met een overloopsifon en drijvende
aanzuigslang bereikt u optimale waterkwaliteit.
Art. nr. 96300

Rioolterugslagklep

Rioolterugslagklep oranje met inox klep (met EU keuring EN-13534 + EN-1455).
Art. nr. 96301

Drijvende aanzuiging

Bij de drijvende aanzuiging wordt d.m.v. de drijvende bal, het water vanaf
15 cm onder de waterspiegel vandaan gezogen. Het mogelijke vuil in de
watertank bevindt zich op de bodem of vormt een drijvende laag op het water.
Bij een lage waterstand zakt de zuigkorf dankzij de lengte van de slang niet
tot op de bodem. Bovendien bevindt er zich een voetklep met zuigkorf aan de
drijvende aanzuiging. Hierdoor wordt er nooit vuil aangezogen waardoor de
pomp goed beschermd is.
Art. nr. 96302
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