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R Regenwassernutzung
l Schont den Geldbeutel
l Bietet eine konstant gute Wasserqualität
l Schont die Grundwasservorräte
l Reduziert den Energieaufwand für die Trinkwasseraufbereitung
l Entlastet die Kläranlagen und Kanalnetze, da bei starken Regenereignissen
Spitzenbelastungen abgeschwächt oder verzögert werden

Regenwatertanks &
Regenwatersystemen

Complete oplossingen voor 
regenwateropslag en 

regenwater hergebruik
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Regenwater opvangen:

• Gemakkelijk voor de portemonnee
• Levert een constant goede waterkwaliteit
• Behoudt grondwatervoorraden
• Vermindert het energieverbruik voor drinkwaterbehandeling
• Verlicht de druk op de rioolwaterzuiveringsinstallaties en rioolnetwerken van   
    wege hevige regenval. Piekbelastingen kunnen worden verzwakt of vertraagd

Bespaar op drinkwater

De Aqua Milieu Techniek regenwatersystemen stelt u zelf naar wens samen:
 
1. U kiest de toepassing • Tuinbewatering of Toiletspoeling & tuinbewatering.
2. U kiest het regenwaterfilter • Het type filter afhankelijk van uw dakoppervlak 
3. U kiest het type tank  • Type regenwatertank, inhoud en belastingklasse deksel

Compleet systeem stelt u zelf samen
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De volgende hete zomer komt er zeker 
aan ! 
 
Tijdens droge perioden wordt het gebruik van kraanwater om de tuin te besproeien in deze 
tijden afgeraden of zelfs verboden.
Heeft u een regenwatersysteem aangeschaft en voldoende regenwater gebufferd is de 
besproeïng van uw tuin in deze periode geen probleem.
De regenwatersystemen paketten van Aqua Milieu Techniek zijn afgestemd op tuinirrigatie.
Uw planten en gazon worden met kalkvrij, goed getemperd regenwater besproeid.

De complete regenwatersystemen zijn voorzien van een 
(2) korffilter welke bladeren opvangt, deze filterconstructie 
garandeert een wateropbrengst van 100%. Het tuincomfort-
pakket bevat een (3) dompelpomp, welke automatisch aan- en 
uitschakelt. Zo snel u de kraan opendraait zal de dompelpomp 
vanzelf aanschakelen.

De interne wateraansluiting in het (1) deksel van de tank  biedt u een aansluitmogelijkheid 
voor uw tuinslang, u kunt ook gebruik maken van de (5) externe wateraansluiting welke bij 
het pakket  wordt meegeleverd.

De Platium (4) regenwatertank is speciaal ontwikkeld voor regenwatergebruik. Het is ver-
krijgbaar in de maten van 1500 - 7500 l. Minimale inbouwdiepte, licht in gewicht, dus lage 
installatietijd en -kosten.
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Inhoud
liter

Lengte Breedte Hoogte 
(H)

Hoogte 
-ges

Hoogte 
schacht H1

Schacht 
diam

Ge-
wicht

Artikelnr

1.500 2100 1250 700 1015 315 650 82 8339000
3.000 2450 2100 735 1050 315 650 180 8339001
5.000 2890 2300 1000 1315 315 650 250 8339002
7.500 3600 2250 1250 1565 315 650 360 8339005

Technische gegevens

Maximaal gronddek 1200 mm vanaf put-
body

Maximale drukbe-
lasting (bij een deksel 
verkeersklasse B 125 
kN.)

Max. Aslast: 2,2 t
Max. Voertuiggewicht: 
3,5 t

Materiaal tank Kunststof PE
Deksel standaard Beloopbaar PE deksel
Aansluitingen stan-
daard

4 x DN 100, andere 
aansluitingen op aan-
vraag

Regenwatertank:

Uitbreidingspakketten:

Type Omschrijving Afbeelding Artikelnr

A Inbouwpakket A: Tank voorzien van rustige toevoer & 
uitlaatsifon (rattenschot)

8334201

B Inbouwpakket B: Filterkorf tot 200m2 dakoppervlak, 
dwarsbalk en kettingophanging en uitlaatsifon (ratten-
schot).

8334226

C Inbouwpakket C: Minimax-Pro inbouwfilter tot 350m2 
dakoppervlak, rustige toevoer, uitlaatsifon (ratten-
schot). Spannfix snelmontagekraag.

8334238

Techniekpakketten:
1 Techniekpakket voor tuincomfort: Automatische dom-

pelpomp Integra, interne en externe wateraansluiting 
(voorbereid voor standaard slangkoppeling), drijvende 
aanzuigarmatuur met fijnfilter en slang, 10m drukslang 
25 mm (1 “)

8334211

2 House Eco-Plus technologiepakket: Drinkwater bijvul
module Aqua-Center Basic incl. Drinkwatersysteem       
        Superinox 15/4, drijvende aanzuigarmatuur met    
             fijnfilter en slang, wanddoorvoer DN 100, etiket  
               tenset, PE-aanzuigbuis 25 mm (1 “ ), lengte 12 m, 
                V2A-schakelaarbesturing

8334214



Inbouwvoorschriften (verkort) 
Onderstaande inbouwvoorschriften zijn een verkorte versie van het origineel, volg 
altijd de inbouwvoorschriften op, welke bij het systeem geleverd worden. 

1.  Bodem      5. Bestrating
2. Telescopische schacht (in hoogte verstelbaar) 6. Platium Regenwatertank
3. Verdichte onderbouw/betonplaat.   7. Betonplaat indien deksel  
4. Gestabiliseerd zand ( icm. rondkorrelige grind                 minimaal verkeersklasse B125kN 
     max. Korrelgrootte 8/16)

Bij de inbouw van de regenwatertank dient u rekening te houden met de bodemgesteld-
heid, de grondwaterstand en de belastingsklasse van het systeem (geen verkeer, verkeersk-
lasse B 125 kN. etc) . Bouw het systeem dusdanig in dat het systeem vorstvrij wordt aange-
legd (ca. 500-600 mm onder maaiveld).

Tijdens het plaatsen, vult u de regen-
watertank af met 1/3 met schoonwa-
ter voordat u de bovenzijde rondom 
aanvult met laagsgewijs maximaal 30 
cm gestiliseerd zand (zand+cement). 
Dit om de druk op de tank te verdel-
en.

De volledige inbouw en gebruikersvoorschriften ontvangt u tezamen met het systeem bij levering. 
Deze dient u strikt op te volgen. Ontbreken deze of bent u deze kwijt, dan kunt u deze downloaden 
op www.aquamilieutechniek.com of neem contact op met Aqua Milieu Techniek.
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Wat zijn de mogelijkheden ?
1. Een losse regenwatertank zonder optie’s
    als regenwaterput. 

2. Een  systeem voor tuinbesproeïng.
     • Maximaal dakoppervlak 200 m2 - (geen bitumendak) 
     • Tank ingebouwd in de tuin, geen (verkeer)belasting

Mogelijke keuze (afhankelijk van het tuinoppervlak)
• Platium regenwatertank 3.000 liter inclusief kunststof deksel, beloopbaar 
• Inbouwpakket B - tot 200 m2 
• Techniekpakket 1

3. Een  systeem voor tuinbesproeïng.
     • Maximaal dakoppervlak 350 m2 - (geen bitumendak) 
     • Tank ingebouwd in de tuin, geen (verkeer)belasting

Mogelijke keuze (afhankelijk van het tuinoppervlak)
• Platium regenwatertank 5.000 liter inclusief kunststof deksel, beloopbaar 
• Inbouwpakket C - tot 350 m2 
• Techniekpakket 1

4. Een  systeem voor tuinbesproeïng & spoeling van toiletwater.
     • Maximaal dakoppervlak 200 m2 - (geen bitumendak) 
     • Tank ingebouwd in de tuin, geen (verkeer)belasting

Mogelijke keuze (afhankelijk van het tuinoppervlak)
• Platium regenwatertank 3.000 liter inclusief kunststof deksel, beloopbaar 
• Inbouwpakket B - tot 200 m2 
• Techniekpakket 2

Let op: wij adviseren u alvorens u een keuze maakt, eerst advies in te winnen bij 
het verkoopteam van Aqua Milieu Techniek, zodat u het juiste systeem besteld.

maatvoeringen waar niet aangegeven in millimeters, gewichten in kilogrammen, wijzigingen in tekst, 
afbeeldingen en typen onder voorbehoud.


