Regenwaterfilter, Materiaal Polyethyleen/Rvs Type:
Refix 325
Art nr. 740.40.2322Max 325m2 dak
Specificaties
Product naam:
Product type:
Ingebouwd filter:
Omschrijving:
Aansluiting:

Eenheid:
*SELECTIE 2*:

REGENWATERFILTER, materiaal Polyethyleen/RVS
REFIX 325
Geschikt voor maximaal 325 m2 dakoppervlak.
Het Refix 325 tankfilter voor filtratie van regenwater. Het filter wordt in een put of
tank tussen de aan- en afvoer gemonteerd.
Aanvoer Ø 125mm., afvoer schoonregenwater Ø 110 mm., afvoer riolering Ø 125
mm. Hoogte verschil tussen aan- en afvoer 39 mm. Voorzien van aansluiting tbv
sproeier, (optioneel) 1/2' Bu.
per stuk
Refix

Productomschrijving
Korte product omschrijving:
Het Refix 325 tankfilter voor filtratie van regenwater. Het filter wordt in een put of tank tussen de aan- en afvoer gemonteerd.
Het leveringsprogramma van de Aquafix regenwaterfilters omvat:
- Regenwater filters voor tussenbouw in regenwaterleidingen (verticaal)
- Regenwater filters voor plaatsing in de grond voor een eventuele buffer (grondfilters)
- Regenwater filters voor plaatsing in de regenwatertank (tankfilters)
- Regenwater filters voor plaatsing bovengronds
Voordat u regenwater kunt gebruiken bijvoorbeeld i.c.m. een regenwaterhergebruiksysteem voor de spoeling van de toiletten of besproeiing van de tuin, wilt u er zeker
van zijn dat het regenwater schoon is. Schoon van slib en bladeren en takken. Aquafix produceert, adviseert en verkoopt regenwaterfilters welke er voorzorgen dat de
vuildelen van het regenwater worden gescheiden voordat het regenwater in de regenwatertank wordt opgeslagen.
Aquafix gebruikt RVS filter lamellenfilters, welke uitneembaar uit de behuizing zijn te halen, zodat het filter op een eenvoudige wijze gereinigd kan worden.
Afhankelijk van het type filterbehuizing, kan er een filtersproeier ingebouwd worden. Deze sproeier reinigt het filter d.m.v. het regenwater uit de buffertank.
Aquafix levert optioneel een tijdsgestuurde schakelaar voor de filtersproeier, zodat deze op gezette tijden het lamellenfilter kan reinigen.
Aquafix produceert regenwaterfilters geschikt voor een dakoppervlakte vanaf 80 m2 t/m 5000 m2.
Onder de merknaam Refix levert Aquafix complete regenwaterhergebruik oplossingen, voorzien van een regenwaterbufferput, regenwaterfilter en een systeembesturing.
Neemt u contact op met Aquafix voor het juiste type regenwaterfilter in uw situatie.

