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Regenwaterfilter DevafilterRegenwaterfilter Devafilter

ToelichtingToelichting

Efficiënte PP regenwaterfilter met uitneembaar filterelement. De Devafilter wordt op één lijn met inloop en overloop, in het
mangat boven de regenwaterput ingewerkt. Regenwater komt langs de inloop binnen en valt door de inox mazen van de
filter in de put. Het vuil dat in de filter achterblijft, spoelt weg bij een hevige regenbui, of als de waterput overloopt.

VoordelenVoordelen

Geen verval nodig
Eenvoudig onderhoud
Sterke, inox zeef met maaswijdte van 1 mm
Filter en regenput onder hetzelfde deksel

MontageMontage

De filter wordt op één lijn met inloop en overloop, waterpas in het mangat boven het hemelwaterreservoir
ingewerkt.
De inbouwelementen zijn voorzien van kragen, welke in het metselwerk dienen verankerd.
De te installeren diameter wordt bepaald door de buis die bij de hemelwateropslag toekomt.
De eerste twee reinigingsbeurten dienen te gebeuren door middel van een ontvettend reinigingsmiddel om de
ingestroomde vetresidu's van de dichtingsringen degelijk te kunnen verwijderen.
Voor de reiniging kan het filterelement via het hand-vat 180° gedraaid worden en vervolgens uitgenomen worden.
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Regenwaterfilter DevafilterRegenwaterfilter Devafilter
KenmerkenKenmerken

KenmerkKenmerk WaardeWaarde KenmerkKenmerk WaardeWaarde
Grondstof Inox / PP Kleur Blauw

Var iantenVar ianten

ReferentieReferentie CodeCode Ø (mm)Ø (mm) A (mm)A (mm) B (mm)B (mm) C (mm)C (mm) Hoogte (mm)Hoogte (mm) Gewicht (kg)Gewicht (kg)
30795 DEVA110 110 480 300 400 195 1,82
32119 DEVA125 125 480 300 400 195 2,13
9476 DEVA160 160 504 300 450 235 3,22
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