AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72

WWW.AQUAFIX.NL

TANKFILTER REFIX 325
Beschrijving:
Het Refix 325 tankfilter is ontwikkeld voor de filtratie van regenwater. Het
Refix 325 filter wordt in een put of tank gemonteerd tussen de aan- en
afvoer. 

Filterbehuizing van polyethyleen (PE). Filterplaat van lammelvormig
massief roestvrij staal, voorzien van beugel voor eenvoudige demontage.
Inclusief deksel. Optionele sproeier is van messing, optionele rattenklep van
roestvrijstaal.
Omschrijving:
Deze Refix-technologie is een ontwikkeling van Aquafix en gebasseerd op de
capilaire werking van regenwater. Het regenwater wordt door de speciale vorm
van het Refix filter als het ware geremd en geforceerd afgevoerd. De s peciale
lamelvormige Refix-spleetfilters filteren het water daardoor uitermate efficiënt
en effectief.
Deze Refix-technologie kenmerkt zicht door een snelle scheiding van vuil en
schoon water, en een maximaal rendement. Het Refix 325 sifonfilter voorziet
niet enkel in het filter maar ook in een sifon. Dit sifon wordt (lager) in de tank of
put geplaatst en kan worden uitgebreid met en vertraagde afvoer.

De voordelen:
•
Zeer gering verval tussen aan- en afvoer.
•
Speciale Refix Filtertechnologie.
•
Inclusief overloop met skimmer effect.
•
Optioneel ingebouwde sproeier.
•
Optioneel ingebouwde rattenklep.
•
Optioneel ingebouwde terugstroombeveiliging.
•
Optioneel meegeleverde fijnfilterzak.
Lengte:				395 mm.
Breedte: 			
150 mm.
Hoogte:				285 mm.
Hoogteverschil aanvoer / afvoer:
39 mm.
Aansluiting in en uit vuilwater:
Ø 125 mm.
Aansluiting uit schoon water:
Ø 110 mm.
Opening met deksel:		
270 x 130 mm.
Aansluiting sproeier (optioneel):
½" Bi.
Totaal gewicht:			
ca. 3 kg.

Om service en onderhoud te minimaliseren kunnen alle Refix-filters u
 itgevoerd
worden met filtersproeiers. Hiermee kan het Refix-filteroppervlak op gezette
tijden automatisch schoon gespoten worden waardoor een langdurig hoog
rendement van het filter gewaarborgd blijft en onderhoud minimaal is.
De Refix-technologie van Aquafix gegarandeerd een goede filtratie van
regenwater met hoog rendement, weinig onderhoud en gering hoogteverschil
in de leiding.
De opties:
•
Sproeier voor Refix 325 tankfilter.
Maakt een eenvoudige en automatische reiniging van het filter mogelijk.
De sproeier reinigt het filteroppervlak door middel van waterdruk via
een speciale krachtige kegelsproeier van messing.
•
Automatische tijdsgestuurde filterreiniger.
Maakt een automatische filterreiniging mogelijk. De sproeier spuit het
filteroppervlak op gezette tijden schoon. Timer is digitaal te programmeren,
wordt geleverd inclusief magneetventiel ½" messing.
•
Rattenklep.
Rattenklep van roestvrij staal kan in het Refix 325 tankfilter gemonteerd
worden. Voorkomt binnendringen van ongedierte vanuit de overloop naar het
riool of oppervlaktewater.
•
Fijnfilterzak.
Het fijnfilter kan optioneel onder de Refix filterplaat aangebracht worden.
Deze filterzak filtert zeer fijn tot een maasgrootte van 150 mm. Dit fijnfilter
kan gebruikt worden op de plaatsen waar hoge eisen gesteld worden aan de
waterkwaliteit.
•
Alarmsensor.
Het filter kan uitgerust worden met een alarmsensor die terugstroom v anuit
de overloop signaleert. Deze alarmsensor kan aangesloten worden op
een A
 RM-regenwatersysteem die op drinkwater overschakeld zodra een
alarmsignaal van de sensor komt. Daarmee wordt vervuiling van sanitaire
toestellen, pomp en leidingen voorkomen.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.
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