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Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.
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REGENWATERFILTERS
Aquafix buisfilter:
• Filter t.b.v. verticale regenpijpen van Ø 110 mm.
• Voor aansluiting van maximaal 130 m² dakoppervlakte.
• Bestendig tegen vorst.
• Filter met fijnmazig filter van RVS.
• Rendement 70 - 90%.
• Inspectiemogelijkheid middels telescopisch bovendeel.
• Filterconstructie zonder verjonging volgens DIN 1986.
• Filtersegment geheel van RVS 0,315 mm.
• Eenvoudige, snelle montage en onderhoudsarm.
• Verloopstukken leverbaar in titaanzink en koper van Ø 80 - 110 mm. 

en Ø 90 - 110 mm.
• Leverbaar in koper, titaanzink en kunststof.

Aquafix inlinefilter:
• Filter t.b.v. een onbeperkt aantal regenpijpen tot een maximum van 

450 m² dakoppervlakte.
• Voor ondergrondse plaatsing (vorstvrij) in de verzamelleiding.
• Beloopbaar, toegankelijk en vorstbestendig.
• Zeer gering verval van slechts 65 mm. tussen aan- en afvoer naar 

tank.
• Filter met spleetvormige tabs toelopende filtersegmenten, 

 hoogwaardig RVS.
• Rendement tot 90%.
• Variabele inbouwdiepte en aansluitingen.
• Filtersegment is uitneembaar en voorzien van beugel.
• Toegankelijk mangat met kinderveilig beloop kunststof deksel.
• Filterconstructie zonder verjonging conform DIN1986.

De afvoer van het Aquafix inlinefilter is draaibaar in stappen van 60 tot 360 
°C om een eenvoudige snelle aansluiting op de afvoer mogelijk te maken. 
De HWA aanvoer dient door middel van een buis, onder  verval van minimaal 
1% recht in het Aquafix inlinefilter gevoerd te worden.  Minimaal 1 meter 
recht zonder bochten. Het filter dient waterpas  ondergronds  gemonteerd 
te worden. Optioneel kan er een opzetstuk van 750 mm.  worden bij  besteld 
om het Aquafix inlinefilter dieper te leggen, dit  opzetstuk wordt geleverd 
inclusief pikhaak om eenvoudig het filter eruit te halen en erin te plaatsen. 
Dit opzetstuk is eenvoudig op locatie op maat in te korten.

Aquafix tankfilter:
• Filter t.b.v. een onbeperkt aantal regenpijpen, afhankelijk van het 

type filter van minimaal 150 m² tot een maximum van 750 m² 
 dakoppervlakte.

• Voor plaatsing (vorstvrij) in de schacht van de regenwaterbuffertank.
• Filter met spleetvormige taps toelopende filtersegmenten, 

 hoogwaardig RVS.
• Rendement tot 90%.
• Variabele inbouwdieptes en aansluitingen (d.m.v. opzetstukken voor 

de put).
• Filtersegment is uitneembaar en voorzien van beugel.
• Filterconstructie zonder verjonging conform DIN 1986.


