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Waarom kiezen voor de Regenwaterput?  

 Groot bergend vermogen 5.000 tot 10.000 liter. 

 Gemakkelijk te plaatsen en installeren.  

 Functioneel voor het beregenen van uw tuin, toilet-

spoeling en de wasmachine. 

 Variabele omvang in lengte/breedte en hoogte. 

 Op lange termijn kostenbesparend. 

 

Toepassing Regenwater hergebruik 

Gefilterd regenwater kan worden gebruikt voor toiletspoeling, 

wasmachine en in de tuin, maar daarvoor heb je wel een goede 

regenwaterinstallatie nodig.  

Productomschrijving Slim Rain 

De Slim Rain oplossing van Waterblock is een voorgemonteerd 

compleet pakket dat budgetvriendelijk is en makkelijk te instal-

leren en te onderhouden. Om het water te hergebruiken dient 

het zo schoon mogelijk te worden opgeslagen in een waterre-

servoir en wordt er een ingebouwde dompelpomp bijgeleverd. 

De overloop wordt met een sifon met een terugstroombeveili-

ging uitgerust om geurhinder te vermijden. Voor zover moge-

lijk, wordt de overloop hoger geplaatst dan het riool om een 

natuurlijke afvloeiing mogelijk te maken. Een bescherming van 

roestvrij staal moet de indringing van knaagdieren in de onder-

grondse regenwaterput beletten. Er is een ingebouwde elektro-

nische besturing die de pomp beveiligt en regelt in functie van 

de druk met een droogloopbeveiliging. Er is een automatische 

omschakeling op leidingwater wanneer de regenwaterput leeg 

is. In dat geval loopt het leidingwater in een reservoir. Wanneer 

het waterpeil daalt, vult een vlotterkraan het reservoir bij. 

 

Regenwater hergebruik  

Specificaties: Beschrijving 

1  Filter 

2  Inloop 

3  Tuinslang plug 

4  Dompelpomp 

5 Waterreservoir 

5.000  - 10.000 liter waterberging 
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Regenwater hergebruik 

Filters: 

Er is een cycloonfilter kunststof behuizing en RVS filter. De fijne filtering is door werveling geschikt voor dakoppervlakken (250 tot 500m²).  

Deze filter wordt meestal onder de grond in de horizontale regenpijp, die van het dak komt, geïnstalleerd.  

Er is de mogelijkheid van een aanzuigset, indien er geen directe aanzuiging is, bestaande uit een aanzuigleiding met zuigfilter en vlotterbal.   

In de regenwaterput is er ook nog een ingebouwde filter aanwezig, zie onder bijvoorbeeld de gele en blauwe versie. 

Deze rustige inloop vertraagt het inkomende water en verhindert dat eventueel bezinksel omgewoeld wordt.  

De regenwatertoevoer kan worden voorzien van een vertrager, zodat een rustige toevoer mogelijk is. 

5.000  - 10.000 liter waterberging 

Tuinslang plug: 

Tuinslang plug met automatische waterstopfunctie. 

Inloop: 
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Regenwater hergebruik 

Dompelpomp: 

BESTURINGSSYSTEEM OPTIMA 4 BAR - Regenwaterwinningssysteem met ingebouwde pomp en pomp in de tank.  

Automatische omschakeling op leidingwater wanneer de regenwaterput leeg is. In dat geval loopt het leidingwater in een reservoir.  

Wanneer het waterpeil daalt, vult een vlotterkraan het reservoir bij.  

5.000  - 10.000 liter waterberging 

Afmetingen (cm) 230 x 180 x 145 

Gewicht (kg) 140 

Volume (l) 5000 

Afmetingen (cm) 497 x 185 x 165  

Gewicht (kg) 350 

Volume (l) 10.000 

Waterreservoir: 

Het waterreservoir is in verschillende vormen en maten mogelijk. Ondanks het grote volume, is er slechts een beperkte inbouwdiepte.  

Ideaal als u geen diepe graafwerken kunt uitvoeren. De overloop wordt met een sifon met een terugstroombeveiliging uitgerust  

om geurhinder te vermijden.  Een bescherming van roestvrij staal belet de indringing van knaagdieren in de ondergrondse regenwaterput. 

ONDERWATERHYDROFOOR 1200 - Directe aanzuiging (geen aanzuigfilterset nodig). 

Aanzuiging aan de pomp zelf onderaan de tank. 


