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VERZAMELFILTER
VOOR REGENWATERRECUPERATIE



VRW 125
verzamelfilter voor regenwaterrecuperatie

De VRW125 is bedoeld voor het verzamelen en filteren van regenwater alvorens het wordt
afgevoerd naar een regenwatertank. De verzamelfilter is geschikt voor het opnemen van een
ondergrondse leiding met uitwendige diameter 125 mm.

Licht gewicht = makkelijk manipuleerbaar
Eenvoudig onderhoud
Vervaardigd uit duurzame materialen als roestvrij staal (filter) en polyethyleen (filterhuis)
Snelle montage op geïntegreerde aansluitingen: één inlaat (Ø125mm), één uitlaat (Ø110mm)
voor schoon regenwater naar de tank een één overloop (Ø125mm) naar de vuilwaterafvoer
Hoog rendement: opbrengst van 100% bij een schoon filter en een aanvoer tot 4,2 L/s
Eén enkele filter is voldoende voor dakoppervlakken tot 150m² (ook verkrijgbaar: VRW200 voor
dakoppervlakken tot 400m²). Let wel: het is de diameter van de buizen die het maximale debiet
en dus de maximale oppervlakte bepaalt. De berekening is hier gemaakt op basis van een
neerslagintensiteit van 3l/min/m² (NBN 306).

de inlaat, uitlaat en overstortleiding verbinden met de respectievelijke aansluitingen
het filterhuis aanvullen met vulzand en licht verdichten

Er mag geen verkeerslast via het deksel op het filterhuis overgebracht worden. Indien de putfilter
verkeersbestendig moet zijn, dient de gietijzeren rand op een betonrand geplaatst te worden zodat
de verkeersbelasting via de betonrand aan de grond wordt overgedragen.

Een vervuild filter geeft een lagere
wateropbrengst en geeft kans op vervuild
water omdat organische stoffen in de filter
achterblijven. De filter dient daarom
regelmatig gecontroleerd te worden en zo
nodig te worden schoongemaakt. Het
filterelement

met de tuinslang worden
schoongespoten. Hardnekkig vuil kan met
een borstel en lauw water worden verwijderd.
Minstens één keer per jaar dient het dak te
worden geïnspecteerd op achtergebleven
vuil.

De leidingen voor en na de filter dienen onder afschot te liggen zodat geen regenwater in de
leidingen blijft staan. De filter wordt, evenals de verzamelleiding, onder een afschot van 1 à 2°
geplaatst.

de schacht op het filterhuis plaatsen
de O-ring over de schacht schuiven tot deze op de rand van het filterhuis ligt
de O-ring met de hand in de spleet tussen het filterhuis en de schacht duwen
de schacht aanvullen met vulzand tot maaiveldhoogte
het vulzand voorzichtig verdichten
de schacht op de gewenste hoogte afzagen (als het maaiveld definitief op de goede hoogte is)
de gietijzeren rand en het deksel Ø400 mm op de schacht plaatsen

wordt door middel van een stalen
beugel recht naar boven uit het filterhuis
genomen, en kan

VOORDELEN EN KENMERKEN

MONTAGE

ONDERHOUD

TECHNISCHE GEGEVENS

Rendement 100% bij een
debiet van 4,2 liter/s

Materiaal huis Polyethyleen
Materiaal buisfilterelement Roestvrij staal
Maaswijdte filter 0,5 mm
Diameter uitvoer naar tank 110 mm (uitw)
Diameter inloop 125 mm (uitw)
Diameter overloop 125 mm (uitw)
Gietijzeren rand 500x500 mm
Gietijzeren deksel, vrije opening Ø 380 mm
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