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AQUAREX  
duurzaam watergebruik

Duurzaam watergebruik is in de eerste plaats water sparen. 

We kennen allemaal de tips om minder water te gebruiken: 

lekkende kranen herstellen, water niet onnodig laten lopen, 

douchen in plaats van baden... Of we ze ook dagdagelijks 

toepassen is een andere kwestie. 

Een volgende stap in duurzaam omgaan met water is 

leidingwater vervangen door regenwater waar het mogelijk 

en verantwoord is. 

Eigenlijk is het gek: op ‘gratis’ of voordeelaanbiedingen 

gaan we maar al te graag in. ‘Gratis glas’ bij de aankoop van 

een bak bier van een bepaald merk... en we zijn overtuigd. 

Niet zo, als het gaat om gratis én overvloedig regenwater. 

Het mag dan al gratis zijn, voor veel mensen is het opvan-

gen en gebruiken van regenwater niet vanzelfsprekend.

Het roept heel wat vragen op die we u graag beantwoor-

den. 

Is regenwater opvangen moeilijk? 

Nee, het is gemakkelijk. Een regenton onder de regenpijp 

en u beschikt over een voorraadje zacht water voor bijvoor-

beeld de planten in huis en tuin of voor het wassen van

de auto. 

Met een minimale uitgave een onmiddellijke besparing, 

want u verbruikt minder drinkwater dat u anders moet 

aankopen. 

Een complete regenwaterinstallatie is natuurlijk een grote-

re investering, maar kan toch binnen de  2 à 5 jaar 

terugverdiend worden.

Door regenwater ook te gebruiken voor de toiletspoeling 

en de was kan de grote helft van het drinkwater bespaard 

worden. 

Samen met deze brochure en onze adviseurs maken we 

het mogelijk om het maximale te besparen!
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• 900 liter of € 6.67 per m2 opvang gratis regenwater per jaar

• Regenwater is zeer milieuvriendelijk

• Regenwater is kalkvrij, zo bespaart u op het zout en spoelwater

WAT ZEGT DE WET?
Sinds	september	1999	verplicht	de	Vlaamse	overheid	al	wie	een	
eengezinswoning bouwt of verbouwt om een regenwaterput aan 
te leggen. Dit betekent dat de plaats van de regenwaterput moet 
aangegeven zijn op de plannen. Zoniet wordt de bouwvergunning 
niet afgeleverd. Voor bestaande woningen is de aanleg van een 
regenwaterput niet verplicht. 

Wat zijn de voordelen van regenwater?

-  via uw dak gemiddeld 900 liter 

per m2 stroomt per jaar

-  u tot €450,00 per jaar kunt be-

sparen in energie en waterver-

bruik *

-  u regenwater kunt gebruiken 

voor het spoelen van toiletten, 

wasmachine, poetsen, auto was-

sen, buitenkraan, en meer....

-  doordat u regenwater gebruikt u 

een bijdrage levert aan het be-

schermen van het milieu, kortom 

u bent ecobewust

WIST U DAT:

*Op een gemiddeld dakoppervlakte van 80m2, heeft u 72.000 liter of € 533,52 gratis water per jaar!

3



Regenwatertanks
Iedere regenwatertank word berekend naargelang het dak- 

oppervlakte dat aangesloten wordt op de tank.

Aquarex is exclusief dealer van Graf tanks, meer dan 50 jaar 

marktleider van watertanks!

ONDERGRONDSE WATERRECUPERATIE
Ondergrondse systemen voor regenwaterrecuperatie heb-

ben verschillende voordelen. Omdat de regenwatertanks of 

-systemen onder de grond zitten hebt u geen last van storende 

visuele elementen in uw tuin. De bodem beschermt uw tank en 

het regenwater ook tegen invloeden van licht en warmte waar-

door de temperatuur nagenoeg constant blijft. De constante 

temperatuur en de afwezigheid van licht voorkomen dat algen 

of micro-organismen groeien, waardoor u zeker bent van zuiver 

regenwater met een constante kwaliteit. 

BOVENGRONDSE OPSLAGTANKS VOOR  
REGENWATERRECUPERATIE
Met behulp van bovengrondse opslagtanks of regenwaterton-

nen in kunststof kan u op een beperkte oppervlakte een grote 

hoeveelheid	regenwater	opvangen,	filteren	en	bewaren.	Door-

dat u een kraan op de tanks en tonnen kan installeren is het 

perfect mogelijk om het opgeslagen regenwater te gebruiken 

om uw planten of gras water te geven, tuinpaden schoon te 

maken of uw auto op te blinken. Als u een pomp installeert kan 

u het regenwater ook heel eenvoudig naar uw leidingnetwerk 

leiden zodat u het kan gebruiken om uw toilet door te spoelen 

of om uw kleren te wassen.

Verschillende uitvoeringen

De bovengrondse opslagtanks van Graf zijn beschikbaar in 

veel verschillende uitvoeringen. U kan kiezen uit een geva-

rieerd aanbod aan modellen met grote of kleine volumes in 

verschillende kleuren met verscheidene dekseldiameters. Alle 

opslagtanks zijn bovendien verkrijgbaar in horizontaal liggende 

en verticaal opstaande uitvoeringen.

VOORDELEN VAN BOVENGRONDSE OPSLAGTANKS 
IN KUNSTSTOF
• UV-bestendig

• Groot mangat

• Bestand tegen de meeste zuren en 

basen

• Glad tankoppervlak dat gemakkelijk 

te reinigen is 

• Door de gladde wanden kan vuil 

zich moeilijker vasthechten waar-

door de waterkwaliteit verbetert

• Het materiaal van de tank  

(polethyleen) is volledig te recycleren

• Er zijn speciale montagevlakken 

aanwezig voor de aansluitboringen

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie
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Horizontale dakoppervlakte Minimale tankinhoud

50 tot 60 m2 3000 l

61 tot 80 m2 4000 l

81 tot100 m2 5000 l

101 tot 120 m2 6000 l

121 tot 140 m2 7000 l

141 tot 160 m2 8000 l

161 tot 180 m2 9000	l

181 tot 200 m2 10000 l

Meer dan 200 m2 5000 l per 100 m2

HOE GROOT MOET U TANK ZIJN?

Hoeveel dakoppervlakte kan u aansluiten op uw watertank? 

L …… X B …… = …… m2

FLAT VLAKKE RW-TANK 1500 L € 506,00

FLAT VLAKKE RW-TANK 2 x 1500 L € 1.012,00

FLAT VLAKKE RW-TANK 3 x 1500 L € 1.518,00

FLAT VLAKKE RW-TANK 4 x 1500 L € 2.024,00

FLAT VLAKKE RW-TANK 5 x 1500 L € 2.530,00

FLAT VLAKKE RW-TANK 6 x 1500 L € 3.036,00

FILTER UITBOUWPAKKET 1 €	99,00

Vlakke RW tank

4 RAIN RW TANK 3000 L INCL DEKSEL € 765,00

4 RAIN RW TANK 4000 L INCL DEKSEL € 853,00

4 RAIN RW TANK 5000 L INCL DEKSEL €	1029,00

4 RAIN RW TANK 6500 L INCL DEKSEL €	1.292,00

4 RAIN VERLENGSTUK 700 MM LANG € 203,00

4 RAIN RW PUT UITBOUWPAKKET ( HUIS) € 374,00

4Rain RW tank

REGENTON  HERKULES  1600L €	319,00

HERKULES 3200 L (2 x 1600 L) € 585,00

HERKULES 4800 L (3 x 1600 L) € 845,00

GRAF HERKULES VERLUCHTINGSSCHACHT DN 200 € 44,00

GRAF HERKULES VERBINDINGSET € 47,00

GRAF HERKULES DICHTING 110MM GROEN € 34,00

GRAF HERKULES STEUNBUIS € 33,00

Graf Hercules

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie
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ONDERHOUD EN BEHANDELEN
van regenwaterputten

Regenwater wordt steeds belangrijker door de alsmaar stijgende waterprij-

zen, en krijgt meer en meer toepassingen waarbij ook hygiëne een belang-

rijk rol speelt. Daarom is een propere regenwaterput cruciaal. 

Een	regenput	met	een	goede	filter	moet	je	in	principe	niet	vaak	schoonmaken.	

Toch zal er zich op termijn slib vormen op de bodem en moet je regenwater-

put	gereinigd	worden.	Een	regenput	zonder	filter	moet	tweejaarlijks	gereinigd	

worden,	eentje	met	filter	om	de	vier	à	vijf	jaar.	

Aquarex biedt als specialist een onderhoudspack aan dat je een zorgeloos 

gebruik van je regenwater garandeert. 

AQUAREX ONDERHOUDSPACK 
VOOR REGENWATERPUTTEN 
1. Ledigen van de tank 

2. Verwijderen van slib 

3. Reinigen van de wanden en bodem 

d.m.v. wervelstraling op sterkte, zodat 

de beton niet wordt beschadigd

4. Volledig droogzuigen van de regenwa-

terput 

5. Inspectie van de regenwatertank en 

aanvoerleidingen 

6. Toevoegen van regenwater gedazyme 

2500 L €	295,00

5000 L € 315,00

7500 L € 335,00

10.000 L € 355,00

15.000 L € 375,00

20.000 L € 545,00

Prijzen excl. BTW incl. 5cm slibverwijdering op 

de bodem

>

voor behandeling na behandeling

BEHANDELEN VAN EEN REGENWATERPUT
Zakt het waterniveau in uw regenwaterput snel in verhouding tot uw verbruik? 

Dan heeft u waarschijnlijk een regenwatertank die water verliest. Wij behan-

delen uw regenwatertank zodat hij terug volledig gebruiksklaar is. 

Door het reinigen van de betonnen regenwatertank kunnen we vaststellen of 

u uw regenwatertank behandeld moet worden met Thoroseal in combinatie 

met acryl, en u zo weer jarenlang kan genieten van een waterdichte tank. 

2500 L € 645,00

5000 L €	945,00

7500 L € 1.245,00

10.000 L € 1.345,00

15.000 L € 1.745,00

20.000 L € 2.045,00

Prijzen excl. BTW en excl. reiniging

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie
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DE JUISTE OPSTELLING
van een regenwaterput

Voor een goede werking van een regenwaterput is het belangrijk dat er een 

voorfilter	voor	of	in	de	tank	wordt	geïnstalleerd	en	dit	naargelang	de	omge-

ving, zodat alle vuil zoals bladeren, mos, enz… niet in het regenwater terecht 

komen.

Na	de	filtering	is	het	van	groot	belang	het	regenwater	op	een	rustige	manier	

aan te voeren zodat er geen vuil van op de bodem opwoekert in het water en 

dit door het plaatsen van een rustige toevoer.

Verder gaan we het water aanzuigen met een drijvende aanzuiging, zo ver-

pompen we steeds het oppervlakte water (zuiverste water) naar de woning.

Voor de overloop van de tank adviseren we steeds een rioolterugslagklep 

al dan niet met een overloopsifon zodat er nooit riool of ander verontreinigd 

water terecht kan komen in de regenwaterput.

GEDAZYME regenwaterbehandeling
De ontbinding van organisch materiaal is hoofdzakelijk te wijten aan de werking van micro-organismen. 

Het	gaat	eigenlijk	gewoon	om	de	recyclage	van	allerhande	stoffen	om	humus	te	vormen.	Het	is	een	na-

tuurlijk proces, zo oud als de aarde zelf, maar kan enige tijd vragen (soms meerdere maanden). Bovendien 

kan het worden verstoord door externe agressies, slechte weersomstandigheden of een slecht evenwicht 

tussen de verschillende componenten. Om deze transformaties te versnellen en te regulariseren hebben 

we een biologische versneller ontwikkeld: ACTI-COMPOST, eenvoudig te gebruiken en hij laat toe om 

uitstekende compost te bekomen. Perfect homogeen en evenwichtig.

1	kg	voorkomt	muffe	geur	en	troebel	water	Inhoud	is	voldoende	voor	10.000	liter.	 	 €	19.00
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3P TECHNIEK patronenfilter voor in de tank
FILTERTECHNIEK VOOR IN DE TANK

1.	 Kleine	regenwaterfilter	voor	installatie	in	regenwatertonnen	

van polyethyleen of beton 

2.	 Dankzij	de	schuine	hoek	waarin	de	filterzeef	geplaatst	is,	

wordt het vuil naar het riool gespoeld. 

3. Filterpatroon heeft mazen in RVS en een kunststof behuizing 

 Max. 320 m2 dakoppervlakte 

Aansluitset: 4 aansluitstukken en 5m rioolbuis 110mm € 53,50

€ 249,-

3P TECHNIEK compactfilter voor in de tank
De	kleinste	filter	van	3P	Technik,	geschikt	voor	regentonnen	in	

polyethyleen	of	beton.	Deze	filter	dient	gebruikt	te	worden	daar	

waar er weinig plaats is en geen hoogteverschil tussen toevoer 

en afvoer. 

Inbouw van een 3P terugspoelapparaat PF + SF is mogelijk. In de 

filterbehuizing	is	daartoe	een	opening	voorzien.	De	3P	compacte	

filter	is	geschikt	voor	gebruik	in	combinatie	met	een	3P	overloop-

sifon duo en de 3P rustige toevoer. 

 

Max. 320 m2 dakoppervlakte 

Aansluitset: 4 aansluitstukken en 5m rioolbuis 110mm € 53,50

€ 222,50-

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie
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3P TECHNIEK volumefilter vf1 voor buiten de tank
1.	 Regenwaterfilter	voor	installatie	in	de	ondergrondse	regen-

watertanks en ook ondergronds buiten de regenwatertank. 

2.	 Twee	stappen	filtersysteem	levert	hoge	mate	van	filtering	

onafhankelijk van de doorstroomsnelheid. 

3.	 Door	de	steile	helling	van	filterpatroon	voortdurende	afvoer	

naar riool. 

 Max. 580 m2 dakoppervlakte 

€ 299,-
Aansluitset: 6 aansluitstukken en 5m rioolbuis 110mm € 65,50

3P TECHNIEK gardenfilter voor buiten de tank
1.	 Regenwaterfilter	met	geïntegreerde	kunststof	korf,	voorzien	

van handvat 

2. Geschikt voor gebruik in combinatie met tuinberegeningsap-

paratuur	en	op	plaatsen	waar	regenwaterfiltratie	gewenst	is	

en geen rioolaansluiting voor de afvoer van overtollig regen-

water aanwezig is. 

3. Wordt geleverd zonder deksel

Max. 320 m2 dakoppervlakte € 175,-
Aansluitset: 4 aansluitstukken en 5m rioolbuis 110mm € 53,50

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie
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Rustige toevoer Rustige toevoer DN 100 € 41,00

Aansluitset: 2 aansluitstukken en 5m rioolbuis 110mm € 41,50

Rustige toevoer DN 150 € 223,00

Aansluitset: 2 aansluitstukken en 5m rioolbuis 150mm €	91,50

Rustige toevoer DN 200 € 223,00

Aansluitset: 2 aansluitstukken en 5m rioolbuis 200mm € 157,50

Rustige toevoer DN 250 € 223,00

Aansluitset: 2 aansluitstukken en 5m rioolbuis 250mm €	198,50

Drijvende aanzuiging
Bij de drijvende aanzuiging wordt dankzij de drijvende bal het water vanaf 15 

cm onder de waterspiegel vandaan gezogen. Eventueel vuil bevindt zich op 

de bodem van de waterput of vormt een drijvende laag op het water. Bij een 

lage waterstand zakt de zuigkorf dankzij de lengte van de slang niet tot op 

de bodem. Bovendien bevindt er zich een voetklep met zuigkorf aan de drij-

vende aanzuiging. Hierdoor kan er nooit vuil aangezogen worden, waardoor 

de pomp goed beschermd is.

Drijvende aanzuigingskit basic met 3 mtr slang  € 60,70

Drijvende	aanzuiging	Pro	fijn	met	3	mtr	zuigslang	 
32 mm en pvc haakse aansluiting 1"  

€ 180,00

Drijvende	aanzuiging	Pro	fijn	met	3	mtr	zuigslang	 
40 mm en pvc haakse aansluiting 1.1/2" 

€ 301,00

Drijvende	aanzuiging	Pro	fijn	met	3	mtr	zuigslang	 
50 mm en pvc haakse aansluiting 2"  

€ 403,00

Overloopsifon en rioolterugslagkleppen
Overloopsifon met stankafsluiter en zuigkracht van het opper-

vlaktewater.	De	Overflow	Siphon	is	geïnstalleerd	in	de	regen-

watertank,	tussen	de	filter	en	de	tankwand	overloopuitlaat.

Daardoor	kunnen	overbodige	installatietijden	en	fittingen	

worden weggelaten. Vanwege het hoogteverschil binnen de 

overloopsifon kunnen installatiefouten worden vermeden en 

is de functionaliteit verzekerd. Overloopsifon met een laterale 

zuigkracht van het oppervlaktewater aan beide kanten in de 

regenwatertank. Knaagdieren kunnen er niet inkomen.

Losse sifon met overloop €	634,99

3P	Overflow	sifon	Duo	110-125	mm €	89,65

Aansluitset: 2 aansluitstukken en 5m rioolbuis 110mm € 41,50

3P	Overflow	sifon	Duo	150	mm €	279,80

Aansluitset: 2 aansluitstukken en 5m rioolbuis 150mm €	91,50

3P	Overflow	sifon	Duo	200	mm €	279,80

Aansluitset: 2 aansluitstukken en 5m rioolbuis 200mm € 157,50

3P	Overflow	sifon	Duo	250	mm €	279,80

Aansluitset: 2 aansluitstukken en 5m rioolbuis 250mm €	198,50

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie
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Rioolterugslagklep
ORANJE MET INOX KLEP (MET EU KEURING EN-13534 + EN-1455).

Rioolterugslagklep 110mm €	79,50

Aansluitset: € 6,50

Rioolterugslagklep 125mm €	93,50

Aansluitset: € 7,50

Rioolterugslagklep 160mm € 105,50

Aansluitset: €	9,50

Rioolterugslagklep 200mm € 137,50

Aansluitset: € 18,50

Rioolterugslagklep 250mm €	239,50

Aansluitset: €	39,50

Drukleidingen en koppelingen
PE 100 slang 25 mm € 1,35

Aansluitset van 2 koppelingen € 4,20

PE 100 slang 32 mm € 1,45

Aansluitset van 2 koppelingen € 6,20

PE 100 slang 40 mm € 2,20

Aansluitset van 2 koppelingen € 10,00

PE 100 slang 50 mm € 3,30

Aansluitset van 2 koppelingen € 13,60

PE 100 slang 63 mm € 5,20

Aansluitset van 2 koppelingen €	19,80

PE 100 slang 75 mm € 7,50

Aansluitset van 2 koppelingen € 4,20

PE	100	slang	90	mm	 €	9,90

Aansluitset van 2 koppelingen € 4,20

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie
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Indien u een automatisch systeem aankoopt om te 
schakelen tussen regenwater en stadswater, houd er dan 
zeker rekening mee dat het systeem Belgaqua gekeurd 
is, zo staat u achteraf niet voor kostelijke verrassingen!

Regenwaterrecuperatiesysteem ERCU SILENT
De ERCU Silent is compact ingebouwd in een metalen kast  

(80 x 60 x 20 cm). Voorzien van diverse aansluitmogelijkheden. 

Alle aansluitingen, persleiding; toevoer waterleidingsnet; vul- 

en zuigleiding; bevinden zich aan de onderzijde van de kast. Bij 

de ERCU Silent wordt de pomp in de put geplaatst. Hierdoor 

is de ERCU Silent volledig geluidsarm. In de waterput bevindt 

zich een drijvende aanzuiging, incl. vuilkorf en sensor, met 20 

meter kabel. Bij de ERCU Silent dient er een natuurlijk verval 

te zijn van de Ercu vulling tot aan de tank. De ERCU Silent is 

Belgaqua gekeurd.

1. Eén ondergedompelde STEELPUMP in de regenwater-

put, gestuurd door een pumpcontrol 

2. Eén drijvende aanzuiging met vuilkorf voor in de put 

3.	 Eén	koordomvlochten	vuilfilter	

 (verwijdert minuscule vuildeeltjes) 

4.	 Eén	actieve	koolfilter	

	 (verwijdert	geur-	en	smaakstoffen)	

5. Eén elektroklep 

 (bij laag niveau overschakeling naar leidingwater) 

6. Eén vlotter met 20 meter kabel en een sleutel om 

	 de	filters	te	vervangen	

 Eén Braukmann Drukregelaar ¾ met manometer

 Drie bolafsluiters

 Eén aansluitset STEELPUMP 

Regenwaterrecuperatiesysteem ERCU PRO

1. Eén meerwaaierige geluidsarme MPi-pomp,  

type MP80/3 PC met pumpcontrol 

2. Eén drijvende aanzuiging met vuilkorf voor in de put 

3. Eén	koordomvlochten	vuilfilter	

 (verwijdert minuscule vuildeeltjes) 

4.	 Eén	actieve	koolfilter	

	 (verwijdert	geur	-	en	smaakstoffen)	

5. Eén drieweg-elektroklep 

 (bij laag niveau overschakeling naar leidingwater) 

6. Eén drinkwaterbijvulsysteem 

7. Eén vlotter met 20 meter kabel en een sleutel om 

	 de	filters	te	vervangen	

 Eén Braukmann Drukregelaar ¾ met manometer

 Drie bolafsluiters

De ERCU Pro is compact ingebouwd in een metalen kast  

(80 x 80 x 25 cm.) Voorzien van diverse aansluitmogelijkheden. 

In de waterput bevindt zich een drijvende aanzuiging met 

vuilkorf en sensor met 20 meter kabel. De ERCU Pro is voorzien 

van een drinkwaterbijvulsysteem in de vorm van een reservoir. 

Dit zorgt voor het continu functioneren van het regenwater-

beheersysteem door een rechtstreekse aansluiting op het 

waterleidingsnet. De ERCU Pro is Belgaqua gekeurd.

€ 1.775,-

€ 1.499,-

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie
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Regenwaterrecuperatiesysteem ERCU SMART
Het volledig automatisch Ercu Smart regenwatersysteem 

garandeert een constante aanvoer van regenwater onder de 

juiste druk, nodig voor de werking van het toilet, de wasma-

chine en andere wateraftappunten. Aansluiting op het water-

leidingnetwerk is noodzakelijk om een te kort aan regenwater 

in de regenwaterput te compenseren. Wanneer noodzakelijk, 

schakelt het systeem automatisch over op leidingwater. Het 

leidingwater wordt in het drinkwaterreservoir automatisch op 

peil gehouden met een vlotter.

Het Ercu Smart systeem is Belgaqua gekeurd.

1. Eén meercellige geluidsarme MPi-pomp, type MP80/3 

PC met pumpcontrol 

2. Eén drijvende aanzuiging met vuilkorf voor in de put 

3. Eén drieweg-elektroklep 

 (bij laag niveau overschakeling naar leidingwater) 

4. Eén drinkwaterbijvulsysteem 

5. Eén vlotter met 20 meter kabel 

6. Eén Braukmann Drukregelaar ¾ met manometer

7. Twee bolafsluiters

Regenwaterrecuperatiesysteem ERCU INTELLIGENT

1. Een meerwaaierige geluidsarme MPi-pomp, type 

MP80/3 PC met pumpcontrol

2. een 3-weg klep (bij laag niveau overschakeling naar 

leidingwater of grondwater)

3. één drijvende aanzuiging met vuilkorf 

4. sensor met 30 meter kabel

5. geleverd met overlooptrechter

6. Eén Braukmann Drukregelaar ¾ met manometer

7. Twee bolafsluiters

De nieuwe ERCU Intelligent heeft een gepatenteerde 2/3 ven-

tiel met module waarbij de pomp tot 30 meter horizontaal kan 

aanzuigen. Hij gebruikt bij elke opstart altijd eerst een gedeelte 

stadswater ,hij geeft ook ten alle tijden de waterstand in de 

regenwaterput aan. Het volledig automatisch Ercu Intelligent 

regenwatersysteem garandeert een constante aanvoer van 

regenwater onder de juiste druk, nodig voor de werking van het 

toilet, de wasmachine en andere wateraftappunten. Aanslui-

ting op het waterleidingnetwerk is noodzakelijk om een te kort 

aan regenwater in de regenwaterput te compenseren. Wan-

neer noodzakelijk, schakelt het systeem automatisch over op 

leidingwater. Het leidingwater wordt in het drinkwaterreservoir 

automatisch op peil gehouden met een vlotter. Het Ercu Intelli-

gent systeem is Belgaqua gekeurd (incl. afsluitdeksel).

€ 2.499,-

€ 1.149,-

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie
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REGENWATERPOMPEN natte opstelling
Een pomp in combinatie met een besturingsysteem is een 

belangrijk onderdeel van een regenwatersysteem. De pomp 

verzorgt de distributie van het regenwater uit de tank naar de 

verbruikspunten en de besturing zorgt ervoor dat er in tijden 

van droogte automatisch overgeschakeld wordt naar drinkwater. 

Regenwaterrecuperatie op de meest eenvoudige manier wordt 

gedaan met een zelfaanzuigende binnenpomp of dompelpomp 

en een vlotterschakelaar tegen drooglopen. De regenwater-

pomp zuigt regenwater uit de regenput en pompt het naar de 

gewenste aftappunten. Wanneer de put leeg raakt schakelt de 

droogloop vlotter de regenwaterpomp automatisch uit om de 

regenwaterpomp tegen beschadiging te beveiligen

Bron- & regenwaterpomp met ingebouwde pumpcontrol 

Deze pomp vindt vooral zijn toepassing in regenwaterhergebruik, wordt stan-

daard geleverd met 15 meter onderwaterkabel en bevestigingskit met nylon 

koord. 230 V - max. 4,3 bar.

HQ Pumps 4" 0.8 PK onderwaterpomp met ingeb. 
pumpcontrol en zijaansluiting 

€ 365,00

Aansluitset HQ Pumps   €	95,00

Deze unieke roestvrijstalen techno-polymer pompen kunnen zowel on-

dergedompeld als droogopgesteld gebruikt worden. De uitvoering met 

ingebouwde pumpcontrol is ideaal voor gebruik met regenwatersystemen. 

Inclusief terugslagklep.

STEELPUMPS RVS waterpomp Type X-AJE 80 B - 
0,8pk - 3m³/h - 230V 

€ 450,00

Aansluitset Steelpumps €	95,00

Deze unieke roestvrijstalen techno-polymer pompen kunnen zowel onder-

gedompeld als droogopgesteld gebruikt worden. Inclusief terugslagklep.

STEELPUMPS RVS waterpomp Type X-JE 80B - 0,8pk 
- 3m³/h - 230V 

€	394,00

Aansluitset STEELPUMPS €	95,00

STEELPUMPS RVS waterpomp Type X-JE 120B - 1,2pk 
- 3,6m³/h - 230V 

€ 411,00

Aansluitset STEELPUMPS   €	95,00

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie

Bij het installeren van een reservoir-
pomp in de regenwaterput bespaart 

u 40% energie en heeft u geen enkele 
geluidshinder in de woning 
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POMPEN met pump- presscontrol
Het aansturen van de pomp is het meest kritische punt van de 

gehele installatie. Dit bepaalt voor een groot stuk de levensduur 

van zowel de pomp als de rest van uw installatie. 

Er zijn verschillende mogelijkheden zoals het werken met een  

presflodrukvat	met	drukschakelaar,	een	start-stop	schakeling	

of een frequentieregeling. Neem gerust contact met ons op 

zodat we u een professioneel advies kunnen geven omtrend de 

verschillende aansturingen voor uw installatie.

De meest geluidsarme zelfaanzuigende regenwaterpomp die voldoet aan 

alle Europese eisen inzake hergebruik van regenwater.

Ideaal voor regenwater, geautomatiseerd door een pumpcontrol.

Model XCM3PC XCM4PC XCM5PC

Aansluiting 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz

Nominaal vermogen 900	W 1100 W 1300 W

Max. hoogte 35 m 50 m 60 m

Max. debiet 5,0 m3/uur 5,5 m3/uur 5,5 m3/uur

Uitgang/Ingang G1xG1 G1xG1 G1xG1

Kabel H07RN-F 1,5m H07RN-F 1,5m H07RN-F 1,5m

Beschermingsklasse IPX4 IPX4 IPX4

Werkingslimieten Vloeistof tot 35°C / Omgevingstemperatuur tot 40°C

Prijs* € 245,00 € 259,00 € 286,00

MPI Multistagecontrol

met pumpcontrol

BMP Multistagecontrol Type MP 80/3 PC - 0,8pk - 
4,8m³/h - 230V 

€	299,00

BMP Multistagecontrol Type MP 100/4 PC - 1pk - 
4,8m³/h - 230V 

€ 320,00

BMP Multistagecontrol Type MP 120/5 PC - 1,2pk - 
4,8m³/h - 230V   

€	349,00

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie
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Pompbevestigingen & accessoires

Pompbevestigingen:

Pompconsole	inox	incl.	bevestigingset	en	trilbuffers €	86,95

Pompconsole aliminium 40x30 cm €44,00

Set van 2 trildempers voor pomp € 8,40

Pompaccessoires: Waterslagdempers Flovarem

Flovarem is de eerste “ready to install” waterslagdemper in de markt speciaal 

voor automatische pomp controllers of pompen met ingebouwde schakeling.  

Deze vangt steeds iedere waterdruk op!

Flovarem is een gepatenteerd product dat zorgt voor een vloeiendere wer-

king en een langere levensduur van uw installatie.

Inhoud 3 ltr adviseerbaar bij gebruik met pump- of 
presscontrolers.

€ 42,00

Inhoud 8 ltr adviseerbaar bij gebruik met watergekoel-
de frequentieregelingen.

€ 44,40

Aansluitset waterslagdemper € 5,70

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie

Een	pompensteun	met	trilbuffers	is	van	zeer	groot	belang.	 

Zo geniet u van het beste comfort met de minste geluidshinder!
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Regenwaterfiltratie
Filter met dubbele functie namelijk: 

-	 mechanische	waterfiltratie	voor	het	tegenhouden	van	massie-

ve deeltjes zoals aarde, zand, roest, enz. 

- waterbehandeling met actieve kool voor de verbetering van 

smaak, verwijdering van geur, chloor, ozon en micro- veront-

reinigingen zoals pesticiden en andere opgeloste organische 

stoffen.

Deze	filtratie	is	uiterst	geschikt	als	u	wenst	gebruik	te	maken	

van regenwater voor wasmachine, toiletten, buitenkranen enz…

De standaard duplex

Duplex	10"	regenwaterfilters	Doorlaat	1800	ltr./uur,	
aansluiting 2 x 3/4" binnen (met sleutel, beugel, 1 

koord-	en	1	actieve	kool	filter	en	2	afsluitkranen	¾)

€	94,50

Duplex	10"	regenwaterfilters	Doorlaat	2400	ltr./uur,	
aansluiting 2 x 4/4" binnen (met sleutel, beugel, 1 

koord-	en	1	actieve	kool	filter	en	2	afsluitkranen	4/4)

€ 105,50

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie
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UV-filtratie
In combinatie met een UV-filtratie kan u het regenwater 

maximaal benutten. 

Door de UV worden alle bacteriën voor 99,9999% verwij-

dert uit uw regenwater zodat u zorgeloos van gratis water 

gebruik kan maken voor geheel uw woning. 

Hoe werken Aquapro UV toestellen?

De UV-lamp bestaat uit een buis die gebruik maakt van de 

grote golven van gasdampen onder lage druk. De door het 

UV-licht geproduceerde energie is een resonantie met de 

uitgestraalde golven.

Deze	golflengte	ligt	in	de	range	van	de	kiemdodende	en	is	

dus fataal voor virussen, bacteriën en schimmels. Water of 

lucht die doorheen deze kamer passeert, wordt dus blootge-

steld aan kiemdodend UV-licht dat genetisch materiaal van 

micro-organismen deactiveert. Zij kunnen zich dus niet gaan 

voortplanten en worden zo onschadelijk gemaakt. 

Eigenlijk is het zo dat het organisme sterft, wanneer het pro-

beert om zich te vermeerderen.

UV Horizontaal 1362l/u – ½ -  
met zoemer 560x80x80mm

€ 333,10

UV Horizontaal 1362l/u – ½ -  
met zoemer 560x80x80mm en urenteller

€ 580,60

UV Horizontaal 1362l/u – ½ -  
met zoemer 560x80x80mm en intensiteitmonitor

€ 724,00

UV Verticaal 1362l/u – ½ -  
met zoemer 560x80x80mm en urenteller

€ 580,60

UV Horizontaal 1362l/u – ½ -  
met zoemer 560x80x80mm en intensiteitmonitor

€ 724,00

UV Horizontaal 2725l/u – ¾  
met	zoemer	900x170x89mm

 € 671,00

UV Horizontaal 2725l/u – ¾-  
met	zoemer	900x170x89mm	en	urenteller

€ 785,00

UV Horizontaal 2725l/u – ¾ -  
met	zoemer	900x170x89mm	en	intensiteitmonitor

€ 820,00

UV Verticaal 2725l/u – ¾ -  
met	zoemer	900x170x89mm	en	urenteller

€ 785,00

UV Horizontaal 2725l/u – ¾ -  
met	zoemer	900x170x89mm	en	intensiteitmonitor

€ 820,00

UV Horizontaal 5450l/u – 4/4-  
met	zoemer	900x190x160mm	en	urenteller

€	911,00

UV Horizontaal 5450l/u – 4/4 -  
met	zoemer	900x190x160mm	en	intensiteitmonitor

€ 1065,00

UV Horizontaal 8176l/u – 5/4-  
met	zoemer	980x230x280mm	en	urenteller

€ 1205,00

UV Horizontaal 8176l/u – 5/4 -  
met	zoemer	980x230x280mm	en	intensiteitmonitor

€	1369,00

Andere debieten van UV lampen zijn steeds verkrijgbaar op aanvraag!

WAT U MOET WETEN OVER 
ONZE UV-C STERILISATOREN

Onze installaties zijn gemaakt van roestvrij 

staal, geen enkele van onze toestellen is 

gemaakt van PVC. Onze sterilisatoren zijn 

bestand tegen roest, zout, en ander corro-

sieve stoffen. Ze zijn gemaakt van gegoten 

staal en niet van plaatstaal. Gegoten staal 

is bestand tegen de hoogste druk en heeft 

een langere levensduur. Door de glanzen-

de en gepolijste wanden van de buis in de 

reactiekamer is het reflecterend vermogen 

25% tot 30% groter en bijgevolg is ook de 

kiemdodende werking groter.

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie
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Automatische regenwaterfilter

CENTRAL WATER FILTER (CWF) 

Met een EcoWater Centrale Water Filter of CWF 

beschikt	u	steeds	over	constante	filtratie.

De	CWF	bevat	meerdere	filtratielagen,	waar	sedi-

menten en andere vervuilingen tegengehouden 

worden. Verder worden onaangename geuren, 

kleuren en slechte smaken uit het water verwijderd 

dankzij	de	geïntegreerde	actieve	koolfilter.

De	CWF	filter	kan		worden	ingesteld	zodat	u	steeds	

kan gebruik maken van zuiver water. 

Gedaan	met	het	vervangen	van	filters!

De voordelen van een CF filter

• Zuinig en onderhoudsvriendelijk

 De CWF gebruikt zeer weinig spoelwater en 

elektriciteit, dankzij zijn Filtersense technologie. 

Verder hoeft u dankzij zijn hoge capaciteit nooit 

filters	te	vervangen.

• Rendabel

	 U	moet	na	de	aankoop	geen	filterpatronen	meer	

vervangen	als	bij	een	klassieke	filtratie.

• Betrouwbaar

	 De	CWF	beschikt	over	alle	nodige	certificerin-

gen voor drinkwater. 

€ 915,-

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie
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AQUAREX Central Rain Station
Met het Aquarex Rain Station kan u 

gebruik maken van regenwater in geheel 

uw woning!

Door de combinatie van UV- en mem-

braanfiltering	bent	u	voor	100%	veilig	op	

vlak van zuiver water!

Het veiligste regenwater ooit!!!

• Ultra violet 2725l/u

• Ballast in gescheiden eenheid

• 40 watt UV-lamp

• Urenteller

• Inox behuizing  SS POLI

•	 Gercertificeerd	NSF-UL

• Conform de normen CE en ROHS

• Aansluiting ¾

• Versterkt support in epoxy wit

• 2 Manoleters in olie bad

•	 2	Big	blue	filterhuis	20”

• 1 actieve koolblok om het water te 

neutraliseren

•	 1	Aquarex	PR-Membraan	filter

•	 L	620mm	x	H	940mm	x	D	200mm

€ 1475,-

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie

Het Aquarex Central Rain Station kan ook gebruikt worden  

voor het filteren van putwater na een wateranalyse!
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AQUAREX PR MEMBRAANTECHNOLOGIE

Door een unieke mix van polymere en minerale componenten 

is Aquarex erin geslaagd een superefficiënt hollevezelmem-

braan te creëren. Dit membraan is exteem hydrofiel (wa-

teraantrekkend) en uiterst poreus. Daardoor is er maar weinig 

druk nodig voor het filtratieproces. Zelfs bij atmosferische 

druk (zwaartekracht) hebben zowel de micro- als ultrafiltra-

tiemembranen een hoog debiet (doorstroomsnelheid).

De capillaire (hollevezel) membranen van Prime Water hebben 

volgende eigenschappen:

• Asymmetrische microporeuze structuur.

• Inwendig gladde structuur, 1mm doorsnede.

• Hoge stroomsnelheid bij zeer lage druk.

• Zeer consistente poriestructuur:

-	 micro-filtratie	0,1	-	0,15	µm	(micron	max)

-	 ultra-filtratie	0,01	-	0,02	µm	(micron	max)

•	 Hoge	porositeit	(85	%).

•	 Permanent	hydrofiel	met	een	inert	oppervlak,	waardoor	stof-

fen niet absorberen en het membraan makkelijk te reinigen is.

• Bestand tegen inwendige en uitwendige druk tot 8 Bar = 118 

PSI.

• Hittebestendig tot 120°C (248°F) indien toegepast in een po-

lysulphone cartridge.

Membranen	kunnen	volgens	hun	filtratie-eigenschappen	inge-

deeld worden in 4 categorieën:

1. Microfiltratie,	bereik	0,1	-	1	micron	(1	micron	(µm)	=	1/1000	

mm)

2. Ultrafiltratie, bereik 0,001 - 0,1 micron

3. Nanofiltratie, bereik 0,0001 - 0,001 micron (0,001 micron = 1 

nanometer (nm))

4. Omkeerosmose, bereik < 0,0001 micron

Naarmate de poriën kleiner worden, is er meer druk nodig om 

het	filtratieproces	op	gang	te	brengen.	Ook	de	oppervlakte- 

eigenschappen van het membraan spelen een grote rol. Bij een 

hydrofoob(waterafstotend) oppervlak zal er meer druk nodig 

zijn	dan	bij	een	hydrofiel	(wateraantrekkend)	oppervlak.

Microfiltratie	en	ultrafiltratie	filteren	deeltjes	uit	het	water.	

Nanofiltratie	en	omkeerosmose	veranderen	de	chemische	of	

ionische samenstelling van het water, zoals bijvoorbeeld de 

verwijdering van mineralen.

Doorsnede membraanwand

Capillaire membranen (holle vezel)

Aquarex PR Buitenwand membraan

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie
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WAT KOST MIJ EEN INSTALLATIE 
en wat kan ik besparen?

HOEVEEL REGENWATER KAN IK OPVANGEN PER JAAR?

Dak oppervlakte  ............... m2	X	0,900	m3 =   ............... m3 X €7,41/m3 =  €

HOEVEEL EN OP WAT KAN IK BESPAREN JAARLIJKS?

Toilet	 	 ...............	aantal	bewoners	x	9,855	m3 =  ............... m3 X €7,41/m3 = €

Wasmachine:  ............... aantal wasbeurten x 70l =  ............... m3 X €7,41/m3 = €

Andere:       ............... m3 X €7,41/m3 = €

Andere:       ............... m3 X €7,41/m3 = €

Andere:       ............... m3 X €7,41/m3 = €

TOTAAL TE BESPAREN           ............... m3 = €

KAN IK NOG MEER BESPAREN?

Hoeveel regenwater heeft u nog ter beschikking? Totaal .........m3 – Bespaard  .......... m3      m3

Wat is uw gem. jaar verbruik aan drinkwater?  ............... m3 ( 35m3 per persoon)      m3

Drinkwater ............... m3  – regenwater ............... m3 =  ............... m3      m3

Verschil = ............... m3      m3

Vanaf	dat	het	verschil	20%	lager	is	dan	het	gebruikte	drinkwater	kan	men	het	maximale	besparen!	22



KLANTGEGEVENS

Naam Voornaam

Bedrijf BTW-nummer

Straat Nr. / bus Postcode Woonplaats

Tel. GSM E-mail

DATUM

Totaal excl. BTW €

BTW   m 6%						m 21% €

TOTAAL INCLUSIEF BTW €

REGENWATERTANK

Type: €

Type: €

Type: €

Type: €

REGENWATERTANK: ONDERHOUD & BEHANDELEN

Ledigen, wervelstralen, droogzuigen tank ……....… l €

Behandelen van de regenwatertank ……....… l €

Rainwater Gedazyme 1 kg €

VOORFILTER

Type: €

Aansluitset: €

RUSTIGE TOEVOER

Type: €

Aansluitset: €

DRIJVENDE AANZUIGING

Type: €

Aansluitset: €

OVERLOOP SIFON

Type: €

Aansluitset: €

RIOOL TERUGSLAGKLEP

Type: €

Aansluitset: €

AANVOERLEIDING

Type: €

Aansluitset: €

Aantal meters in te graven à € 35,00 / lm €

Graaf werken ten laste van de klant €

Wachtbuis voorzien van ……....… mm €

RETOURLEIDING

Type: €

Aansluitset: €

Aantal meters in te graven à € 35,00 / lm €

Graaf werken ten laste van de klant €

Wachtbuis voorzien van ……....… mm €

REGENWATERRECUPERATIESYSTEMEN

Type: €

REGENWATERPOMPEN MET NATTE OPSTELLING

Type: €

Aansluitset: €

POMPEN MET CONTROLLER

Type: €

Aansluitset: €

POMPBEVESTIGINGEN EN ACCESSOIRES

Type: €

Type: €

Type: €

Waterslagdemper type: €

OMSCHAKELINGEN

Handmatige omschakeling € 85,00 €

REGENWATERFILTRATIE

Type: €

Type: €

Type: €

UV FILTRATIE

Type: €

Type: €

Type: €

CENTRAL WATER FILTER

Type: €

AQUAREX CENTRAL WATER STATION

Type: €

ANDERE

Begetube 20/2: € 3,05 / lm €

Begetube 16/2: € 2,13 / lm €

Extra dubbeldienstkraan: € 20,80 €

UITVOERING

Uurloon, verplaatsing incl. Installatiematerialen €

1 pers. - 2 pers. €

OFFERTE/BESTELBON

Naam en handtekening



Boostveld 6  |  B-3770 Riemst  

t 012 210 203

info@aquarex.be

www.AQUAREX.be

WATER- 
ONTHARDERS

REGENWATER
RECUPERATIE

DRINKWATER- 
SYSTEMEN

WATER- 
BEHANDELINGEN


