
Energievol leven

Winst voor mens 
en natuur

Energiesystemen

Regenwater- en afvalwatertanks





Door het gebruik van regenwater en het gebruik van 
afvalwaterzuivering kunnen we een enorme bijdrage 
leveren aan de bescherming van onze watervoorraden en 
gaan we ecologischer en economischer leven.
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   Regen is kostbaar voor mens en natuur

Regenwater is op vele manieren bruikbaar. 
Van het bevloeien van grasperken, heggen, 
struiken, bloemen tot het vullen van 
waterbakken, aangelegde waterpartijen 
en vijvers tot het reinigen van terrassen, 
paden, opritten en trappen rondom het 
huis.
Het resultaat : gelukkige planten door zacht 
water dat geen kalk bevat, een enorme 
besparing aan drinkwater, lage kosten. 
Uit ecologisch oogpunt en economisch 
standpunt : een na te streven doel. 
 

   Huishoudelijk afvalwater is biologisch 
waardevol

Het doel van afvalwaterzuivering bestaat 
er in de natuur water terug te geven die er 
geen belasting voor vormt. Uit de keuken, 
de badkamer, het toilet en de wasmachine 
komt dagelijks huishoudelijk afvalwater dat 
in een gereinigde vorm terug kan keren naar 
de natuurlijke kringloop. Of het nu onder de 
vorm van infiltratie is of afvoer in een beek, 
het resultaat is een winst voor het milieu.

Water verzamelen, opslaan, infiltreren en afvalwater zuiveren
een effectieve bijdrage aan de vermindering van de milieubelasting

Fo
to

: ©
 Ig

or
 Y

ar
ut

a 
- F

ot
ol

ia
.c

om



Het productieproces
toonaangevende technologieën voor geavanceerde producten
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   Decennia aan ervaring

Roth produceert zijn tanks met één van ’s 
werelds grootste matrijsblaasmachines. 
Hiermee kunnen we opslagtanks maken 
met een capaciteit van maximaal 10.000 
liter die uit één stuk vervaardigd zijn. Roth 
kijkt terug op tientallen jaren ervaring in 
kunststofverwerking en in de bouw van 
opslagtanks. We gebruiken deze expertise 
optimaal om onze producten aan de 
behoeften van de klant te laten voldoen:

 > door het gebruik van de meest recente 
procestechnologie voor machines en 
het uitvoeren van controles wordt een 
optimale kwaliteit en gelijke wanddikte 
gegarandeerd

 > alle tanks worden monolithisch uit 
één stuk vervaardigd, zodat er geen 
kwetsbare plaatsen, veroorzaakt door  
las-, schroef- of klemverbindingen, 
kunnen ontstaan.

   Hoogwaardig polyethyleen

Bij de fabricage van de Roth tanks wordt 
uitsluitend hoogwaardig polyethyleen met 
hoge dichtheid (PEHD) gebruikt.
Het garandeert veel voordelen ten opzichte
van beton of andere kunststoffen:

 > bestand tegen grote impact
 > mechanische belastbaarheid
 > lichamelijke veiligheid
 > absoluut gladde binnenwanden
 > de totale ondoorzichtbaarheid van het 

materiaal verhindert algenvorming en 
laat geen verkleuringen toe

 > eenvoudige installatie zonder moeilijke 
technieken

 > makkelijke reiniging
 > 100% lekvrij door het naadloos ontwerp
 > PE is lasbaar, daarom kunnen er snel 

aanpassingen gemaakt worden naar de 
wens van de klant, bijvoorbeeld extra 
openingen maken voor aansluiting van 
extra bouwdelen.

   Hoogste kwaliteit

In het productieproces van de Roth tanks 
worden de allerhoogste kwaliteitseisen 
vooropgesteld. Alle processen, van 
materiaalkeuze en aankoop tot en met 
levering worden voortdurend gecontroleerd 
om een onberispelijk kwalitatief product 
aan de klant te garanderen.

   Garantie

Voor alle bovengrondse en ondergrondse 
tanks geldt een garantie van 20 jaar. 
Hiervan zijn de toebehoren uitgesloten, 
zelfs als ze zijn opgenomen in de 
pakketprijzen. Binnen de garantieperiode 
verlenen wij gratis vervangend materiaal, 
en worden verdere diensten uitgesloten. De 
voorwaarden voor de garantie zijn juiste 
behandeling, montage en installatie volgens 
onze installatie aanwijzingen.
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   Inbouwvoordelen door bijzonder platte 
bouwvorm

Door zijn optimale bouwvorm en zijn 
bijzonder platte bouwwijze biedt de Roth 
platte regenwatertank belangrijke voordelen 
bij de inbouw. Vergeleken met traditionele 
regenwatertanks kunnen noodzakelijke 
graafwerken voor de inbouw van de tank 
worden verminderd tot 40%.

Door de lage bouwvorm is het zelfs mogelijk 
de installatie in te bouwen bij een zeer 
hoog grondwaterpeil. Door de twee naast 
elkaar liggende cilinders ontstaat stabiliteit. 
Twee tanks met kleinere diameter zijn veel 
stabieler dan één tank met grote diameter. 
Daardoor wordt het gebruik van de 
daarboven liggende oppervlakten mogelijk 
(bv. berijdbaarheid).
De tanks zijn verkrijgbaar in de 
maten 1500, 3500 en 5000 liter 
in de respectievelijke beschikbare 
uitrustingsniveaus.

  Wat biedt Roth bij de nieuwe tank?

Met een goed doordachte en 
geoptimaliseerde tank, met inbegrip van 
de bijbehorende accessoires, beschikt 
de klant over een compleet systeem 
voor professionele regenwateropvang. 
De optimaal op elkaar afgestemde 
componenten maken een snelle en 
makkelijke installatie mogelijk.
Op persoonlijke wensen en lokale behoeften 
kan flexibel ingespeeld worden. Zo goed 
als voor elke toepassing kan een oplossing 
aangeboden worden.

  Berijdbaar door personenwagens

De Roth platte regenwatertanks 
Twinbloc® zijn berijdbaar. Daarvoor 
moet wel een berijdbaar schachtdeksel 
bijgekocht worden uit ons assortiment 
toebehoren. De installatie-instructies voor 
de berijdbaarheid van de tank moeten 
nauwgezet opgevolgd worden.

   Koppeling van tanks

De combinatie van verschillende Roth 
regenwatertanks is zeer  gemakkelijk 
daar het gebruik van een lagere 
verbindingsleiding, nl kunststofbuis DN 
100, mogelijk is. Daarvoor werd aan het 
lagere booroppervlak een speciale dichting, 
DN 100, aangebracht. Dit kan gebeuren met 
de Roth „verbindingsset DN 100“.

Roth platte regenwatertank
de voordelen in één oogopslag
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Regenwater

www.roth-belgium.be
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Flachspeicher Twinbloc® 

 > milieuvriendelijk
 > kostenbesparend
 > effectief
 > montagevriendelijk
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   Roth platte regenwatertanks

De Roth Twinbloc® regenwatertanks 
zijn in de maten 1500, 3500 en 5000 
liter beschikbaar. De PE-reservoirs zijn 
waterdicht en met personenwagens 
berijdbaar. De schacht is altijd in de 
levering inbegrepen. Hij wordt bij 
de levering volledig in het reservoir 
ingeschoven en kan aan de inbouwdiepte 
van het reservoir aangepast worden.

Voor de aansluiting van de aanvoerleidingen 
staan twee tegenover elkaar liggende 
leidingaansluitingen ter beschikking.

   Koppeling van tanks

De combinatie van verschillende Roth 
regenwatertanks is zeer gemakkelijk 
daar het gebruik van een lagere 
verbindingsleiding, nl kunststofbuis DN 
100, mogelijk is. Daarvoor werd aan het 
lagere booroppervlak een speciale dichting, 
DN 100, aangebracht. Dit kan gebeuren met 
de Roth „verbindingsset DN 100“.

   Berijdbaarheid met personenwagens

De Roth platte regenwatertanks 
Twinbloc® zijn berijdbaar. Daarvoor 
moet wel een berijdbaar schachtdeksel 
bijgekocht worden uit ons assortiment 
toebehoren. De installatie-instructies voor 
de berijdbaarheid van de tank moeten 
nauwgezet opgevolgd worden.

Roth platte regenwatertank Twinbloc®
voor ondergrondse inbouw met geïntegreerde schacht

Roth Twinbloc®

Uitvoering Afmetingen 
(L x B x H) Gewicht Artikelnummer

Basistank 1500 liter inclusief schacht en deksel 2350 x 1350 x 770 mm 80 kg 1135006122

Basistank 3500 liter inclusief schacht en deksel 2350 x 2300 x 975 mm 140 kg 1135005425

Basistank 5000 liter inclusief schacht en deksel 2430 x 2300 x 1350 mm 170 kg 1135005426

Basistank 1500 liter met filterkorf inclusief schacht en deksel 2350 x 1350 x 770 mm 80 kg 1135006124

Basistank 3500 liter met filterkorf inclusief schacht en deksel 2350 x 2300 x 975 mm 140 kg 1135005423

Basistank 5000 liter met filterkorf inclusief schacht en deksel 2430 x 2300 x 1350 mm 170 kg 1135005424
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Afmetingen in mmOpmerking: Schachtverlenging van 500 mm is mogelijk, zie toebehoren

   Roth platte regenwatertank 1500 l

 Roth platte regenwatertank 3500 l

  Roth platte regenwatertank 5000 l

max. 650
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  Basistank

 > Twinbloc® basistank met schachtsysteem
 > Beloopbaar kunststof deksel
 > Toevoer DN 100
 > Overloopsifon DN 100 met een rooster 

voor ongedierte

   Basistank met filterkorf

 > Twinbloc® basistank met een in de 
schacht geïntegreerde filterkorf

 > Overloopsifon met een rooster tegen 
ongedierte

De toebehoren vindt u in de volgende 
pagina‘s van deze folder

  De schachthoogte kan aangepast worden naargelang de toepassing1
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Roth verbindingsset

Voor het verbinden van de tanks Twinbloc® 
met kunststofbuis DN 100, bestaande uit 
klokboor en 2 stuks speciale dichtingen 
DN 100.

Artikelnummer 1135002725

Waterkraan Natura kleur graniet

Waterkraan voor de tuin met een 
1/2“-waterkraan. De waterkraan Natura 
ziet er uit als een natuurlijke steen en 
bestaat uit hoogwaardig kunststof. De 
watertoevoer is via een standaard slang 
verbindingssysteem.

Artikelnummer 1135007462

Roth vlottende aanzuiging
voor platte tanks

Voor Roth platte tank Twinbloc®. 
Bestaande uit PE-vlotter, aanzuigfilter met 
geïntegreerde messing  terugslagklep en 
klemfitting voor 1” PE waterleiding.

Artikelnummer 1135005437

Roth geluidsdempende inloop

Voor het verder uitrusten van het Roth 
platte regenwatertank Twinbloc® bestaande 
uit inloop DN 125/DN 100. Door de 
geluidsdempende inloop wordt het water 
ook zonder omwoeling verdeeld.

Artikelnummer 1135006673

Roth filter voor ondergrondse opstelling

Om meerdere regenwaterbuizen DN 100 op 
aan te sluiten. Met verlengingsbuis 500 mm, 
maaswijdte 0,28 mm. De filter is geschikt 
voor daken tot 200 m2.

Artikelnummer 1135006654

Roth ingegraven filter

Filter met telescopische verlenging voor 
dakoppervlaktes tot 350 m². Zeef in 
roestvrij staal met maaswijdte  0,55 mm. 
Inloop DN 100, uitgang DN 125

Artikelnummer 1135006453

Roth uitbreidingspakket tuinfilter

Bestaat uit filterkorf en aansluittoebehoren 
toepasbaar voor tanks Twinbloc® met als 
doel regenwatergebruik in de tuin.

Artikelnummer 1135006452

Roth uitbouwpakket patroonfilter

In te bouwen in regenwatertanks voor 
dakoppervlaktes tot 150m². Zeef in roestvrij 
staal met maaswijdte 0,55mm. Hoogte-
verschil tussen inloop en uitrloop 66mm. 
Inclusief toebehoren om in te bouwen in de 
schacht van de Roth platte regenwatertank.

Artikelnummer 1135006450

Roth schachtverlenging voor Twinbloc®

Schachtverlenging 500 mm om op het 
geïntegreerde schachtsysteem te plaatsen. 
Voor het inbouwen van de tank tussen 700 
en 1200 mm overdekking met aarde. De 
schachtverlenging kan worden ingekort.

Artikelnummer 1135005436

Roth berijdbaar schachtdeksel
(600 kg wieldruk)

Geschikt voor vervanging van het 
meegeleverde schachtdeksel. Belastbaar tot 
een wieldruk van 600 kg.

Artikelnummer 1135005438

Toebehoren
voor Roth platte regenwatertank Twinbloc®
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Roth dompelpomp

Meertraps, watergekoelde dompelpomp 
voor huis en tuin. De pomp beschikt over 
een geïntegreerde stromingsbewaker met 
elektronische in- en uitschakeling die 
een zekere uitschakeling bij droogloop 
garandeert.

Artikelnummer 1135006061

Roth navulmodule RON comfort

Volautomatische sturingseenheid met 
automatische stadswaternavulling 
indien benodigd. Geïntegreerde 
waterniveauaanduiding, functiebewaking 
met alarm, regelmatige verversing van het 
water.

Artikelnummer 1135006055

Roth dompeldrukpomp Combipress

Dompelpomp voor volledig of gedeeltelijke 
ondergedompelde continue werking. 
Inbouwdiepte max. 20m, incl. automatische 
schakelaar KIT 02 en vlottende aanzuiging. 
Max. opvoerhoogte 55m, max. debiet 
6m³/u, max. inschakeldruk 2,4 bar, max. 
systeemdruk 10 bar, max. installatiehoogte 
20m.

Artikelnummer 1135006054

Roth waterinstallatie in huis 
ASPRI 15-4

4-traps horizontale centrifugaalpomp, 
zelfaanzuigend met geïntegreerde 
beveiliging tegen drooglopen, vermogen 
700W, aansluitingen 1“, gewicht 11,4kg, 
opvoerhoogte max. 44m, debiet 3,5 
m³/u. Max. lengte zuigleiding 15m, max. 
aanzuighoogte 3m.

Artikelnummer 1135002726 

 

Roth pompmodule regenwater ROP comfort

Complete binnenhuisinstallatie met ingebouwde 
pomp ASPRI 15-4 en volautomatische navulling 
direct naar de pomp zonder omweg over de 
tank. Afneembare afdekkap en uitgerust met 
een elektronische waterniveau-aanduiding. Max. 
opvoerhoogte 44m, max. debiet 3,5m³/u, max. 
aanzuighoogte 3 m, max. lengte zuigleiding 15m.

Artikelnummer 1135006049

480 mm

150 mm

Aansluiting aanzuiging 1“
Aansluiting drukzijde 1“

Aansluiting 
drinkwater 3/4“ M
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Komplettpakete 
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Roth vlottende aanzuiging 
voor platte tanks 

Bestaande uit PE-vlotter, aanzuigfilter met 
geïntegreerde messing terugslagklep en 
klemfitting voor 1” PE waterleiding.

Roth geïntegreerde patroonfilter

Voor inbouw in regenwatertanks voor 
dakoppervlaktes tot 150m², maaswijdte 
0,55mm.

Twinbloc®

Regenwatertank met in de hoogte 
verstelbare schacht, met geluidsdempende 
inloop, een overloopsifon met  rooster 
tegen ongedierte.

Roth pompmodule (optie)
Complete binnenhuisinstallatie met ingebouwde 
pomp ASPRI 15-4 en volautomatische navulling 
direct naar de pomp zonder omweg over de 
tank. Afneembare afdekkap en uitgerust met 
een elektronische waterniveau-aanduiding. Max. 
opvoerhoogte 44m, max. debiet 3,5m³/u, max. 
aanzuighoogte 3 m, max. lengte zuigleiding 15m.

Roth complete regenwaterinstallaties wor-
den naar keuze met of zonder pompmodule 
met geïntegreerde drinkwateraanvulling 
aangeboden. Zij worden gekenmerkt door 
een ultraplatte bouwwijze en de daarmee 
verbonden inbouwvoordelen.

Het regenwater wordt op het dak verzameld, 
door de afvoerpijp naar de ondergrondse 
tank geleid, in de geïntegreerde fijnfilter 
gereinigd, en stroomt dan via de stromings-
gecontroleerde toevoer in de ondergrondse 
tank.

Bij normale werking wordt het regenwater 
via een speciale aanzuigcombinatie uit 
de ondergrondse tank afgetapt en naar de 
plaats van verbruik gevoerd. Bij droogte 
schakelt de regenwatercentrale automatisch 
op de drinkwatervoorziening over.

Roth pakket voor technisch gebruik in huis I
compleet pakket met pompopstelling in huis

  Het complete pakket omvat:

Roth pakket voor technisch gebruik in huis I

Uitvoering Afmetingen(L x B x H) max. inbouwdiepte 1) Gewicht Artikelnummer

3500 liter met pompmodule    2350 x 2300 x 975 mm 1675 mm 140 kg 1135006032

5000 liter met pompmodule    2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 170 kg 1135006033

7000 liter met pompmodule 2x 2350 x 2300 x 975 mm 1675 mm 2x 140 kg 1135006034

10000 liter met pompmodule 2x 2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 2x 170 kg 1135006035

3500 liter zonder pompmodule    2350 x 2300 x 975 mm 1675 mm 140 kg 1135006048

5000 liter zonder pompmodule    2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 170 kg 1135006050

7000 liter zonder pompmodule 2x 2350 x 2300 x 975 mm 1675 mm 2x 140 kg 1135006051

10000 liter zonder pompmodule 2x 2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 2x 170 kg 1135006052

1) max. verlenging 500 mm
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Roth navulmodule RON comfort (optie)

Volautomatische sturingseenheid met 
automatische  stadswaternavulling indien  
benodigd. Geïntegreerde waterniveaua-
anduiding, functiebewaking met alarm, 
regelmatige verversing van het water.

Roth dompeldrukpomp Combipress (optie)
Dompelpomp voor volledig of gedeeltelijke onderge-
dompelde continue werking. Inbouwdiepte max. 20m, 
incl. automatische schakelaar KIT 02 en vlottende 
aanzuiging. Geschikt voor werking in combinatie met 
de Roth navulmodule RON comfort. Max. opvoerhoogte 
55m, max. debiet 6m³/u, max. inschakeldruk 2,4 bar, 
max. systeemdruk 10 bar, max. installatiehoogte 20m.

Roth ingegraven filter

Filter met telescopische verlenging voor 
dakoppervlaktes tot 350m². Zeef in 
roestvrij staal met maaswijdte 0,55mm. 
Aanvoer DN 100, uitgang DN 125.

Twinbloc®

Regenwatertank met in de hoogte 
verstelbare schacht, met geluidsdempende 
inloop, een overloopsifon met  rooster 
tegen ongedierte.

Het Roth pakket voor technisch gebruik 
in huis II is vooral geschikt voor gebruik 
bij grotere afstanden tussen de tank en de 
plaats van verbruik.

De dompeldrukpomp Combipress met  
geïntegreerde drijvende aftapping vormt in 
combinatie met de Roth navulmodule een 
compleet watervoorzieningspakket. Bij het 
openen van een verbruiksplaats gaat de 
pomp automatisch aan.

Zijn alle verbruikers gesloten, dan schakelt 
de pomp automatisch uit. De maximale 
transporthoogte bedraagt 64 m. De 
pakketten voor technisch gebruik in huis II 
zijn vooral geschikt voor dakoppervlakken 
tot 350 m².

Roth pakket voor technisch gebruik in huis II
compleet pakket met pompopstelling in tank

   Het complete pakket bevat:

Roth pakket voor technisch gebruik in huis II

Uitvoering Afmetingen(L x B x H) max. inbouwdiepte 1) Gewicht Artikelnummer

3500 liter met pomp en navulling    2350 x 2300 x 975 mm 1675 mm 140 kg 1135006036

5000 liter met pomp en navulling    2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 170 kg 1135006037

7000 liter met pomp en navulling 2x 2350 x 2300 x 975 mm 1675 mm 2x 140 kg 1135006038

10000 liter met pomp en navulling 2x 2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 2x 170 kg 1135006039

3500 liter zonder pomp en navulling    2350 x 2300 x 975 mm 1675 mm 140 kg 1135006053

5000 liter zonder pomp en navulling    2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 170 kg 1135006056

7000 liter zonder pomp en navulling 2x 2350 x 2300 x 975 mm 1675 mm 2x 140 kg 1135006057

10000 liter zonder pomp en navulling 2x 2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 2x 170 kg 1135006058

1) max. verlenging 500 mm
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Roth dompelpomp (optie)

Meertraps, watergekoelde dompelpomp voor 
huis en tuin. De pomp beschikt over een 
geïntegreerde stromingsbewaker met elek-
tronische in- en uitschakeling die een zekere 
uitschakeling bij droogloop garandeert.

Roth aansluitset voor de tuin

Bestaand uit een kleine bodemschacht 
(Ø 15cm), groen deksel, 1/2” 
slangaansluiting voor gangbare 
tuinslangsystemen.

Roth filterkorf

De Roth filterkorf heeft een maaswijdte van 
1 mm en moet op regelmatige tijdstippen 
op vervuiling gecontroleerd en indien 
nodig gereinigd worden.

Twinbloc®

Regenwatertank met in de hoogte 
verstelbare schacht, met geluidsdempende 
inloop, een overloopsifon met rooster 
tegen ongedierte.

Tuinpakket
compleet pakket tuinberegening

Roth tuinpakketten voor een voorraad 
regenwater voor uw tuin. De reservoirs zijn 
uitgerust met een uitschuifbare schacht met 
begaanbaar schachtdeksel en een geïnte-
greerde filterkorf.

De filterkorf moet regelmatig door de hou-
der van de installatie worden gereinigd. De 
aftapping van het regenwater
gebeurt door middel van de pomp. 

De koppeling van bijkomende tanks kan pro-
bleemloos worden aangesloten.

   Het complete pakket bevat:

Roth tuinpakket

Uitvoering tuinpakket Afmetingen(L x B x H) max. inbouwdiepte 1) Gewicht Artikelnummer

1500 liter met dompelpomp    2350 x 1350 x 770 mm 1330 mm 80 kg 1135006126

3500 liter met dompelpomp    2350 x 2300 x 975 mm 1675 mm 140 kg 1135006040

5000 liter met dompelpomp    2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 170 kg 1135006041

7000 liter met dompelpomp 2x 2350 x 2300 x 975 mm 1675 mm 2x 140 kg 1135006042

10000 liter met dompelpomp 2x 2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 2x 170 kg 1135006043

1500 liter zonder dompelpomp    2350 x 1350 x 770 mm 1330 mm 80 kg 1135006125

3500 liter zonder dompelpomp    2350 x 2300 x 975 mm 1675 mm 140 kg 1135006044

5000 liter zonder dompelpomp    2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 170 kg 1135006045

7000 liter zonder dompelpomp 2x 2350 x 2300 x 975 mm 1675 mm 2x 140 kg 1135006046

10000 liter zonder dompelpomp 2x 2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 2x 170 kg 1135006047

1) max. verlenging 500 mm
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   Roth regenwatertank  
Monobloc 

De Roth regenwatertank Monobloc 900 
is ideaal voor kleinere kavels. Door zijn 
compact ontwerp is deze vooral geschikt 
voor kleinere ruimtes en vindt ook op het 
kleinste perceel zijn plaats.

De tank wordt standaard uitgerust met 
een schacht met diameter 300 mm en een 
begaanbaar deksel. Hij heeft een toevoer  
DN 100 en een overloop aan de andere 
einde van de tank.

Als filter kunnen onze verscheidene 
modellen worden ingezet. De waterafname 
kan door middel van een dompelpomp 
via het schachtsysteem. Er is ook een 
DN 100 aansluiting beschikbaar. Andere 
verbindingen kunnen gemaakt worden door 
het gebruik van de Roth speciale afdichting 
(zie toebehoren)

Roth regenwatertank Monobloc
perfect voor elke tuin

 > ideaal compact
 > optimaal voor kleine tuinen
 > inclusief schachtsysteem en 

begaanbaar deksel

780 mm1910 mm
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Ø 300 mm

Roth regenwatertank Monobloc

Uitvoering Gewicht Afmetingen(L x B x H) Artikelnummer

Regenwatertank Monobloc 900 liter inclusief schacht en deksel 80 kg 1910 x 780 x 780 mm 1135007649

   Monobloc 900 liter inclusief schacht en deksel
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Roth infiltratiesystemen
voor infiltratie van regenwater in de grond

   Regenwaterbuffering en -infiltratie

Meer en meer verhogen de kosten voor de 
regen die afvloeit in de openbare riolering. 
De steden en gemeenten roepen op om 
bij nieuwbouw een infiltratiesysteem 
te installeren op de eigen grond. Het 
Roth infiltratie- en opslagsysteem 
voldoet flexibel en goedkoop aan alle 
gemeentelijke wetten en reglementering 
over regenwaterhuishouding en biedt 
vele mogelijkheden op het gebied van het 
moderne management van regenwater 
infiltratie, opvang en voorzieningen.

Naast die uiterst praktische prefab modules 
voor de particuliere sector heeft het 
systeem ook projectmatige applicaties in 
de industrie en de publieke sector voor alle 
vormen van moderne regenwaterafvoer.

   De voordelen van het Roth 
infiltratiesysteem

 > voorgemonteerde complete systemen 
voor alle particuliere toepassingen

 > infiltratie prestaties door het 
implementeren van een flexibel circuit, 

meetbaar volgens de ATV-A 138 meting
 > berijdbaar bij 0,80 m grondbedekking.
 > omwikkeld met Geotextil
 > klaar om aangesloten te worden
 > functioneel betrouwbaar
 > berijdbaar door personenwagens
 > lage inbouwdiepte
 > makkelijkere inbouw

Aanbevolen afmetingen volgens ATV-A 138

Bodemtype Aangesloten dakoppervlakte

100 m2 200 m2 300 m2

Grof zand k
f
 = 1 x 10 -3

Aantal 
infiltratiemodules

2 x 600 liter of
1 x 1200 Liter

4 x 600 liter of
2 x 1200 Liter

6 x 600 liter of
3 x 1200 Liter

Middelgrof zand k
f
 = 1 x 10 -4

Aantal 
infiltratiemodules

4 x 600 liter of
2 x 1200 Liter

6 x 600 liter of
3 x 1200 Liter

10 x 600 liter of
5 x 1200 Liter

Fijn zand k
f
 = 1 x 10 -5

Aantal 
infiltratiemodules

6 x 600 liter of
3 x 1200 Liter

10 x 600 liter of
5 x 1200 Liter

14 x 600 liter of
7 x 1200 Liter

Zeer fijn zand k
f
 = 1 x 10 -6

Aantal 
infiltratiemodules

6 x 600 liter of
3 x 1200 Liter

12 x 600 liter of
6 x 1200 Liter

24 x 600 liter of
12 x 1200 Liter

Roth Infiltratiesystemen

Artikel Afmetingen (L x B x H) Gewicht Artikelnummer

Roth infiltratiemodule 600 liter 1200 x 1200 x 400 mm 35 kg 1135006655

Roth infiltratiemodule 1200 liter 2400 x 1200 x 400 mm 67 kg 1135006656

Fijnfilterschacht DN 250 met deksel 1400 mm 19 kg 1135006657

Beluchter en ontluchter voor de infiltratiemodules 1135006659
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   Hydrosysteem 400 dak voor 
behandeling van regenwater van 
metalen daken

Speciale regenwaterfilter voor installatie 
direct in de grond voor dakoppervlakken 
tot 175 m². Dit type filter werkt met een 
opwaarts stromingsproces, waardoor 
er nauwelijks hoogteverschil is tussen 
toevoer en afvoer. Het gereinigde water 
heeft een uitstekende waterkwaliteit. In de 
filter wordt het regenwater gereinigd door 
basistechnieken: sedimentatie, adsorptie, 
filtratie en chemische precipitatie. 

Hydrosysteem 400 dak

Regenwaterfilter volgens DIN 1989-2, Type B; 
aansluitingen: DN 100 inclusief telescopische verlenging

Artikelnummer 1135007650

   Roth fijnfilterschacht

11
0

0
 m

m

250 mm

Aanvoer

Aansluiting 
infiltratie
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Roth regenwater buffertank
met schacht en deksel

Roth regenwater buffertank

Uitvoering Buffervolume Gebruiksvolume Afmetingen(L x B x H) Hoogte met schacht Gewicht Artikelnummer

Roth regenwater buffertank 3500 liter 1750 l 1750 l 2350 x 2300 x 975 mm max. 1650 mm 145 kg 1135007229

Roth regenwater buffertank 5000 liter 2500 l 2500 l 2430 x 2300 x 1350 mm max. 2050 mm 175 kg 1135007230

Roth regenwater buffertank 6000 liter 3000 l 3000 l 3120 x 1830 x 1920 mm max. 3180 mm 295 kg 1135007231

Roth drijvende afvoerslang 2“ (0.66 l/s tot 1.64 l/s) 1135007232

Andere tankvolumes en andere buffersmoren met andere debieten zijn beschikbaar op aanvraag

   Roth regenwater buffertank

Roth regenwater buffertanks zijn 
verkrijgbaar in de maten 3500 l, 5000 l en 
6000 l.
Alle uitvoeringen bieden een combinatie 
van 50% buffervolume en 50% vertraagt 
afvoervolume. De uit één onderdeel 
gemaakte tank is gemaakt uit hoogwaardig 
PE, is stabiel en is met personenwagens 
berijdbaar. De schacht is altijd inbegrepen 
en is bij levering volledig in de tank 
ingebracht. De schacht kan in hoogte 
aangepast worden. 

Alle tanks zijn uitgerust met een 
begaanbaar deksel. Het deksel om met 
personenwagens over te rijden kan besteld 
worden als accessoire.

De Roth regenwater buffertanks zijn 
voorzien van een ingebouwde filter.
Om voor de constante afvoer van 
regenwater te zorgen, worden de tanks 
voorzien van een drijvende vernauwing. Zo 
kan een constant debiet van 0,07 tot 0.5 l/s 
regenwaterafvoer gegarandeerd worden.

  Buffervolume

Het is ook mogelijk om met de Roth 
regenwater buffertanks een groter 
buffervolume te creëren. Hiervoor kunnen 
Roth regenwater buffertanks verbonden 
worden met de Roth Twinbloc® of ronde 
regenwatertanks met behulp van de Roth 
verbindingsset.
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Roth drijvende afvoerslang

De Roth drijvende afvoerslag van 1“ 
zorgt voor een constant afvoerdebiet van 
0,07 l/s tot 0,50 l/s.

Filterkorf

De Roth filterkorf heeft een maaswijdte van 
1 mm en moet op regelmatige tijdstippen 
op vervuiling gecontroleerd en indien 
nodig gereinigd worden.

Twinbloc® of ronde regenwatertank 
(6000 liter)

Regenwatertank in ultraplat design 
met geïntegreerde uitschuifbaar 
schachtsysteem, toevoer en overloopsifon 
met een rooster voor klein ongedierte

 
 

  Pakket regenwater buffertank

   Uitbreidingsset drijvende 
 afvoerslang 2“

De Roth uitbreidingsset is geschikt voor 
inbouw in bestaande ondergrondse opslag-
tanks. Het is in combinatie met alle Roth 
ondergrondse tanks bruikbaar. De uitbrei-
dingsset kan optioneel aan de onderkant 
van de tank (100% buffer) of op halve 
tankhoogte (50% buffer, 50% gebruiksvolu-
me) geïnstalleerd worden.

De Roth drijvende afvoerslang van 2“ zorgt 
voor een constant afvoerdebiet van 0,66 l/s 
tot 1,64 l/s.

Opgelet: artikelnummers voor 100% 
buffervolume zijn op aanvraag. Alles wordt 
steeds voorgemonteerd in het fabriek, ook 
bij wijziging van de afvoerslang.

maximum waterniveau

regenwater buffervolume

regenwater gebruiksvolume
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Roth ronde regenwatertanks
voor ondergrondse opstelling met schacht en deksel

Roth ronde regenwatertanks

Uitvoering Afmetingen(L x B x H) Gewicht Artikelnummer

Ronde regenwatertank 3500 liter inclusief schacht en deksel 2070 x 1700 x 1830 mm 160 kg 1135006757

Ronde regenwatertank 4500 liter inclusief schacht en deksel 2450 x 1765 x 1860 mm 195 kg 1135006758

Ronde regenwatertank 6000 liter inclusief schacht en deksel 3120 x 1830 x 1920 mm 290 kg 1135006759

   Roth ronde regenwatertanks

zijn leverbaar in de maten 3500, 4500 
en 6000 liter en beschikken elk over 2 
aansluitingen DN 110 voor de toeloop en de 
overloop. De begaanbare schacht is steeds 
in de levering inbegrepen en kan aangepast 
worden aan de inbouwdiepte. Om de 
aanvoerleidingen aan te sluiten staan er 
twee tegenovergestelde buisaansluitingen 
ter beschikking.
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Roth ronde regenwatertank
Afmetingen

Afmetingen in mm

Ø 110 (DN 100)

2070

Ø 110 (DN 100)

Ø 110 (DN 100)

2450

3120

min. 825
max. 1230

min. 2470
max. 2870

1920

min. 550
max. 950

min. 825
max. 1230

min. 2410
max. 2810

1860

min. 550
max. 950

min. 825
max. 1230

min. 2380
max. 2780

1830

min. 550
max. 950

   3500 liter

   4500 liter

   6000 liter

Ø 1700

18
30

min. 550
max. 950

Ø 1765

18
60

min. 550
max. 950

Ø 1830

19
20

min. 550
max. 950

   Toebehoren

Overeenkomstige toebehoren voor een 
compleet huishoudelijk gebruik of als 
tuinpakket vindt u verder in deze folder

  Koppeling

De aaneensluiting van 2 reservoirs is 
mogelijk door een verbindingsleiding 
DN 100 aan de onderkant. Om meerdere 
reservoirs aan te sluiten gebruikt men het 
lager booroppervlak.

Het schachtsysteem met begaanbaar deksel 
is in de levering inbegrepen
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Roth dompelpomp

Meertraps, watergekoelde dompelpomp 
voor huis en tuin. De pomp beschikt over 
een geïntegreerde stromingsbewaker met 
elektronische in- en uitschakeling die 
een zekere uitschakeling bij droogloop 
garandeert.

Artikelnummer 1135006061

Roth dompelpomp Combipress

Onderwatermotorpomp incl. automatische 
schakelaar KIT02 en een vlottende 
aanzuiging. Inzetbaar in combinatie met de 
Roth navulmodule RON. Maximum debiet 
6m³/h, opvoerhoogte max. 55 m, max. 
werkdruk 10 bar.

Artikelnummer 1135006054

Roth vlottende aanzuiging

Bestaande uit: PE-vlotter, aanzuigfilter met 
geïntegreerde messing terugslagklep en 
klemfitting voor 1” PE-waterleiding.

Artikelnummer 1135006669

Roth geluiddempende inloop

Voor het upgraden van de ondergrondse 
opslagtank. Verhindert het opwervelen van 
de vuillaag en zorgt binnen het reservoir 
voor een rustige toeloop van regenwater.

Artikelnummer 1135006668

Roth filter voor ondergrondse opstelling

Voor de aansluiting van meerdere 
regenwaterafvoerleidingen DN 100. 
Maaswijdte 0,28 mm. Deze filter is geschikt 
voor dakoppervlaktes tot 200 m²

Artikelnummer 1135006654

Roth ingegraven filter

Filter met telescopische verlenging voor 
dakoppervlaktes tot 350 m². Zeef in 
roestvrij staal met maaswijdte 0,55 mm. 
Inloop DN 100, uitgang DN 125.

Artikelnummer 1135006453

Roth uitbreidingspakket
tuinfilter

De Roth filterkorf heeft een maaswijdte van 
1 mm en moet op regelmatige tijdstippen 
op vervuiling gecontroleerd en indien nodig 
gereinigd worden

Artikelnummer 1135006452

Roth uitbouwpakket patroonfilter

Voor het inbouwen in watertanks voor 
dakoppervlakken tot 150 m², zeefpatroon 
van edelstaal, hoogteverschil toeloop en 
uitloop 66 mm. Zeef in roestvrij staal met 
maaswijdte 0,55 mm. Inclusief toebehoren 
om in te bouwen in de schacht van de Roth 
tanks.

Artikelnummer 1135006450

Roth overloopsifon met rooster tegen 
ongedierte

Deze sifon voorkomt dat er een 
geurbelasting ontstaat van de tank bij 
aansluiting op een kanaal door te zorgen 
voor een optimale verwijdering van de 
drijvende vuildeeltjes.

Artikelnummer 1135006667

Roth berijdbaar schachtdeksel
(600 kg wieldruk)

Geschikt voor vervanging van het 
meegeleverde schachtdeksel. Belastbaar tot 
een wieldruk van 600 kg.

Artikelnummer 1135005438

Toebehoren
voor Roth ronde regenwatertanks
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Roth wanddoorvoeren

Voor bijkomende aansluitingen op de Roth 
regenwatertanks

   DN 100 - 32
Artikelnummer 1135006671

   DN 150 - 32/40/50
Artikelnummer 1135006672

Waterkraan Natura kleur graniet

Waterkraan voor de tuin met een 
1/2“-waterkraan. De waterkraan Natura 
ziet er uit als een natuurlijke steen en 
bestaat uit hoogwaardig kunststof. De 
watertoevoer is via een standaard slang 
verbindingssysteem.

Artikelnummer 1135007462

Roth speciale dichtingen

Voor bijkomende aansluitingen op de Roth 
regenwatertanks

  Speciale dichting DN 50 
Boordiameter 54 mm.
Artikelnummer 1135005454

  Speciale dichting DN 100
Boordiameter 118 mm.
Artikelnummer 1135005455

Roth pompmodule regenwater standaard

De pompmodule is een complete 
binnenhuisinstallatie met ingebouwde pomp 
en volautomatische navulling direct naar de 
pomp zonder omweg over de tank. 
Max. opvoerhoogte 36 m, max. debiet 
3 m³/u, Max. aanzuighoogte 3 m, max lengte 
zuigleiding 15 m.

Artikelnummer 1135006670

Roth pompmodule regenwater ROP comfort

Complete binnenhuisinstallatie met inge-
bouwde pomp ASPRI 15-4 en volautomati-
sche navulling direct naar de pomp zonder 
omweg over de tank. Afneembare afdekkap 
en uitgerust met een elektronische waterni-
veau-aanduiding. Max. opvoerhoogte 44 m, 
max. debiet 3,5 m³/u, max. aanzuighoogte 
3 m, max. lengte zuigleiding 15 m.

Artikelnummer 1135006049

Roth verbindingsset

Voor het verbinden van de regenwatertank 
Twinbloc® met kunststof-buis DN 100, 
bestaande uit klokboor en 2 stuks speciale 
dichtingen DN 100.

Artikelnummer 1135002725

Roth navulmodule RON comfort

Volautomatische sturingseenheid met 
automatische stadswaternavulling 
indien benodigd. Geïntegreerde 
waterniveauaanduiding, functiebewaking 
met alarm, regelmatige verversing van het 
water

Artikelnummer 1135006055

Roth waterinstallatie in huis ASPRI 15-4

4-traps horizontale centrifugaalpomp, 
zelfaanzuigend met geïntegreerde 
beveiliging tegen drooglopen, vermogen 
700 W, aansluitingen 1”, gewicht 11,4 
kg, opvoerhoogte max. 44 m, debiet 3,5 
m³/u. Max. lengte zuigleiding 15 m, max. 
aanzuighoogte 3 m.

Artikelnummer 1135002726 

Toebehoren
voor Roth ronde regenwatertanks
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Roth rechthoekige regenwatertank
voor irrigatie van de tuin
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   Roth rechthoekige regenwatertanks 
met filterkorf

De opvangreservoirs 1000 liter en 1500 
liter met filterschacht hebben een aan 
de tank vastgeschroefde schacht met 
geïntegreerde filterkorf. Voor de aansluiting 
van de aanvoerleiding is een buisaansluiting 
DN 100 in de schacht voorzien. 

De opvangreservoirs 2000 liter met 
filterkorf en 3000 liter met filterkorf 
hebben een vast opgelaste toegangsschacht 
met vergrendelbaar klapdeksel en een 
geïntegreerde filterkorf in het binnendeksel. 
Het aftappen van water kan via een 
dompelpomp gebeuren.

Roth rechthoekige regenwatertank

Uitvoering Maten (L x B x H) Hoogte met schacht Revisieluik Gewicht Artikelnummer

1000 liter met filterkorf 1240 x 720 x 1250 mm 1660 mm Ø 390 mm 46 kg 1135006646

1500 liter met filterkorf 1880 x 720 x 1480 mm 2060 mm Ø 390 mm 67 kg 1135006647

2000 liter met filterkorf 2020 x 880 x 1650 mm 2200 mm ovaal 500 x 400 mm 100 kg 1135006648

3000 liter met filterkorf 2630 x 880 x 1650 mm 2200 mm ovaal 500 x 400 mm 135 kg 1135006649

1000 liter zonder filterkorf 1240 x 720 x 1630 mm 1660 mm ovaal 500 x 400 mm 56 kg 1135006760

1500 liter zonder filterkorf 1880 x 720 x 1820 mm 2060 mm ovaal 500 x 400 mm 75 kg 1135006761

2000 liter zonder filterkorf 2020 x 880 x 2020 mm 2200 mm ovaal 500 x 400 mm 90 kg 1135006762

3000 liter zonder filterkorf 2630 x 880 x 2020 mm 2200 mm ovaal 500 x 400 mm 120 kg 1135006763

   Roth rechthoekige regenwatertanks 
zonder filterkorf

De tanks hebben een vast opgelaste 
toegangsschacht met vergrendelbaar 
klapdeksel en kunnen zonder hijskraan 
worden geplaatst.
Ze hebben een aanvullend binnendeksel 
als kinderbeveiliging. Aan de uiteinden 
van het reservoir zijn 2 buisaansluitingen 
DN 100 gelast voor aanvoer en overloop 

van water. Doordat de rechthoekige 
regenwatertanks enkel voor opstelling als 
aparte tanks zijn ontworpen, zijn er geen 
andere flensaansluitingen. Het aftappen van 
water kan via de schroefaansluiting aan de 
bovenkant met een dompelpomp gebeuren.
De schacht heeft een vaste lengte van 
370 mm. Verlenging of verkorting van de 
schacht is onmogelijk. Meer toebehoren 
vindt u op de volgende bladzijden.
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Roth aansluitset

Bestaande uit kleine bodemschacht met
deksel, 1/2”slangaansluiting, kogelkraan
en 10m PE-waterbuis.

Artikelnummer 1135006059

Roth schroefaansluiting
voor dompelpomp

Voor montage op de draadstukken aan
de bovenkant van de tanks. 
Schroefverbinding met slangpilaar 1” en 
klemfitting voor PE-waterleiding 1”. 
Geschikt voor Roth tanks voor 
huishoudelijke en industriële toepassing

Artikelnummer 1135005453

Roth filterkorf

Vervangfilterkorf voor Roth filters 
ingebouwd in de schacht

Artikelnummer 1135006664

Roth speciale dichtingen

Voor bijkomende aansluitingen op de
Roth regenwatertanks.

  Speciale dichting DN 50 
boordiameter 54 mm.
Artikelnummer 1135005454

   Speciale dichting DN 100
boordiameter 118 mm.
Artikelnummer 1135005455

Roth dompelpomp

Meertraps, watergekoelde dompelpomp
voor huis en tuin. De pomp is voorzien van een 
zijdelingse aansluiting voor de verbinding van 
een vlottende aanzuiging. De pomp beschikt 
over een geïntegreerde stromingsbewaker 
met elektronische in- en uitschakeling die een 
zekere uitschakeling bij droogloop garandeert.

Artikelnummer 1135006061

Roth schroefaansluiting voor toevoer 
DN 50

Geschikt voor tanks voor huishoudelijke
en industriële toepassing van 750 tot 
3000 liter

Artikelnummer 1135005452

Roth ingegraven filter

Inbouwfilter ondergronds compleet met
telescoopverlenging voor dakoppervlakken
tot 350m2. Filterinzetstuk van
edelstaal, inloop DN 100 en uitloop
DN 125. Maaswijdte 0.55 mm.

Artikelnummer 1135006453

Roth filter voor ondergrondse opstelling

Om meerdere regenwaterbuizen DN 100
mee aan te sluiten. Met verlengingsbuis
500 mm, maaswijdte 0,28 mm. De
filter is geschikt voor daken tot 200 m2.

Artikelnummer 1135006654

Roth filter voor metalen regenwaterafvoeren

Fijnmazige filter voor het filteren van
het regenwater voor het in de tank
verzameld wordt. Plaatsing verticaal in
de regenwaterafvoerpijp. DN 100

  Uitvoering titaanzink
Artikelnummer 1135006662

   Uitvoering koper
Artikelnummer 1135006663

Roth filter voor kunststoffen regenwaterafvoeren

Voor bovengrondse tanks, adapters en 
reductie voor regenwaterafvoeren 
(80-100 mm Ø). Aansluitingsbuizen DN 50 
voor dakoppervlakken tot 80 m2. Maas-
wijdte 0,55 mm.

  Grijs
Artikelnummer 1135006660

  Bruin
Artikelnummer 1135006661

Toebehoren
Voor Roth rechthoekige regenwatertanks
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Regenwasserspeicher 

28

Roth regenwatertanks voor huishoudelijke toepassing
voor bovengrondse opstelling in gebouwen

 Roth regenwatertank voor
 huishoudelijke toepassing

Roth regenwatertanks voor huishoudelijke
toepassing bestaan uit hoogwaardig UV-
bestendig PE-materiaal. Ze zijn ondoorzichtig 
groen geverfd zodat er geen algen in kunnen 
groeien. De tanks van 1100 liter en 2000 liter 
zijn voorzien van verzinkte staalbanden om 
een maximale stabiliteit te garanderen. De 
tanks van 750 liter hebben een controleluik 
met Ø 150 mm, de tanks van 1100 liter tot
2000 liter met Ø 400 mm.

  Roth basistank voor
 huishoudelijke toepassing

De basistanks zijn voorzien van 
een aanvoerleiding DN 50 en een 
geluidsdempende inloop.
Overloop DN 100. Tevens is er een 
overloopsifon en een rooster tegen 
ongedierte. De overloop kan zowel rechts 
als links aan de tank aangebracht worden. 
Daarvoor moet de sifon enkel gedraaid 
worden. De andere schroefbuizen zijn alle 
voorzien van 2“ binnenschroefdraad.

Alle tanks zijn onderaan voorzien van een
flensaansluiting.

   Roth uitbreidingstank voor
 huishoudelijke toepassing

De uitbreidingstanks zijn enkel bovenaan 
met schroefdoppen en onderaan met 
een flensaansluiting voorzien. Roth 
uitbreidingstanks zijn geschikt voor het 
opslaan van drinkwater en kunnen
gecombineerd worden met de Roth 
drinkwatertanks

   Verbinding van de tanks

De verbinding van de tanks kan gebeuren
met het Roth aansluitingstoebehoren. De
te bewaren afstand tussen de tanks 
bedraagt 60 mm. Die verbinding is ook
mogelijk met de Roth uni-flensaansluiting
1 of T-stukken.

Roth regenwatertank voor huishoudelijke toepassing

Uitvoering Afmetingen (L x B x H) Revisieluik Gewicht Artikelnummer

Basistank 750 liter 730 x 730 x 1660 mm Ø 150 mm 25 kg 1115000293

Uitbreidingstank 750 liter 730 x 730 x 1660 mm Ø 150 mm 25 kg 1115000294

Basistank 1100 liter 1450 x 720 x 1375 mm Ø 400 mm 53 kg 1115000295

Uitbreidingstank1100 liter 1450 x 720 x 1375 mm Ø 400 mm 53 kg 1115000296

Basistank 1500 liter 1520 x 720 x 1605 mm Ø 400 mm 80 kg 1115000297

Uitbreidingstank 1500 liter 1520 x 720 x 1605 mm Ø 400 mm 80 kg 1115000298

Basistank 2000 liter 2050 x 720 x 1640 mm Ø 400 mm 120 kg 1115000299

Uitbreidingstank 2000 liter 2050 x 720 x 1640 mm Ø 400 mm 120 kg 1115000300

1

2

2
5

4

3

1   Basistank
2  Uitbreidingstanks
3    Aansluit toebehoren voor de basistank
4   Aansluittoebehoren voor de 

uitbreidingstanks
5  Mechanische peilmeter
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Roth drinkwateraanvulset

De compleet gemonteerde drinkwater-
aanvulset is in overeenstemming met de 
DIN-normen, incl. volledig automatische
regeling voor de navulling in de tank.

Artikelnummer 1135006665

Roth flens met kogelkraan

Geschikt voor tanks voor huishoudelijke
en industriële toepassing van 750L tot
3000L.

Artikelnummer 1135005456

Roth waterinstallatie in huis ASPRI 15-4

4-traps horizontale centrifugaalpomp, 
zelfaanzuigend met geïntegreerde 
beveiliging tegen drooglopen, vermogen 
700 W, aansluitingen 1”, gewicht 11,4 kg, 
opvoerhoogte max. 44 m, debiet 3,5 m3/
uur. Max. lengte zuigleiding 15 m, max. 
aanzuighoogte 3 m.

Artikelnummer 1135002726 

Roth filter voor kunststoffen 
regenwaterafvoeren

Voor bovengrondse tanks, adapters en 
reductie voor regenwaterafvoeren 
(80-100 mm Ø). Aansluitingsbuizen DN 
50 voor dakoppervlakken tot 80 m2. 
Maaswijdte 0,55 mm.

  Grijs
Artikelnummer 1135006660

  Bruin
Artikelnummer 1135006661

Roth mechanische peilmeter

Geschikt voor tanks voor huishoudelijk
gebruik

Artikelnummer 1135000165

   Roth PP-flens 1”

Artikelnummer 1135000156

   Roth PP-flens 2”

Artikelnummer 1135000157

   Roth uni-flensaansluiting T-stuk 1 “

Artikelnummer 1115001293

   Roth uni-flensaansluiting T-stuk 2 “

Artikelnummer 1115001440

   Roth uni-flensaansluiting Hoek 1 “

Artikelnummer 1115001292

   Roth uni-flensaansluiting Hoek 2 “

Artikelnummer 1115001439

Roth aansluittoebehoren voor 
uitbreidingstank huishoudelijke
toepassing

Flensaansluiting T-stuk, afdichting en
schroeven incl. ontluchtingskap 2” AG.

Artikelnummer 1115001288

Roth aansluittoebehoren voor basistank 
huishoudelijke toepassing

Bestaande uit flensaansluithoek, 
afsluitkraan, flens, slangpilaar, afdichting en 
schroeven.

Artikelnummer 1115001287

Toebehoren
voor Roth regenwatertanks voor huishoudelijke toepassing
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 Roth regenwatertank voor
 industriële toepassing

De Roth regenwatertank voor industriële 
toepassing is vooral voor bedrijfsmatig 
gebruik bedoeld. Wasinstallaties, tuinbouw-
bedrijven en industriële bedrijven kunnen zo 
op rationele wijze grote hoeveelheden water 
in voorraad houden of opslaan. Tanks voor 
industriële toepassing kunnen ook gebruikt 
worden voor technisch gebruik in huis. Des-
gewenst worden de reservoirs met buisaan-
sluitingen verbonden. Speciale toebehoren 
vergemakkelijken het professionele gebruik.

  Basistank voor industriële toepassing

Basistanks voor industriële toepassing zijn
voorzien van een toevoer DN 100 met
geluidsdempende inloop en een overloopsi-
fon DN 100 met een rooster tegen ongedier-
te. De aansluitingen bevinden zich aan de 
voorkant van de tanks. Verder zijn de Roth 
tanks voor industriële toepassing met onder-
aan twee flensaansluitingen voorzien. Op het 
reservoirzadel staan 2 schroefdoppen met 2” 
binnenschroefdraad, alsook een controleluik 
van ca. 500 x 400 mm ter beschikking.

   Uitbreidingstank voor industriële toe-
passing

Uitbreidingstanks voor industriële toepas-
sing zijn alleen met twee onderste flens-
aansluitingen, en een bovenste schroefdop 
bij het 2000 liter tank, resp. twee bovenste 
schroefdoppen (3000 liter) uitgerust.

  Verbinding van de tanks

De verbinding van de tanks gebeurt door 
middel van een Roth verbindingsleiding 2” 
of met de Roth uniflensaansluiting, T-stuk 
of hoek. Verder is de aansluiting van een 
vlottende aanzuiging op de onderste flens-
aansluiting mogelijk.

Roth regenwatertank voor industriële toepassing
voor bovengrondse opstelling in gebouwen

1  Basistank voor industriële toepassing
2   Uitbreidingstank voor industriële 

toepassing
3   Verbindingsleiding 2”
4  Mechanische peilmeter

Roth regenwatertank voor industriële toepassing

Uitvoering Afmetingen (L x B x H) Revisieluik Gewicht Artikelnummer

Basistank voor industriële toepassing 2000 liter 2020 x 880 x 1650 mm Ovaal 500 x 400 mm 92 kg 1135001200

Uitbreidingstank voor industriële toepassing 2000 liter 2020 x 880 x 1650 mm ovaal 500 x 400 mm 92 kg 1135001201

Basistank voor industriële toepassing 3000 liter 2630 x 880 x 1650 mm ovaal 500 x 400 mm 122 kg 1135001202

Uitbreidingstank voor industriële toepassing 3000 liter 2630 x 880 x 1650 mm ovaal 500 x 400 mm 122 kg 1135001203

1

2

2

2

2
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3

3

3

3
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Roth verbindingsleiding 2”

Voor de verbinding van bovengrondse 
basis- en uitbreidingstanks aan onderste 
flensaansluitingen, 2 stuks flens 2”, 2 stuks 
klemfitting 63 mm x 2”, PE-leiding 63 mm, 
1000 mm lang (inkortbaar).

Artikelnummer 1115003471

Roth vlottende aanzuiging

Geschikt voor Roth tanks voor industriële
toepassing voor aansluiting op de
onderste flensaansluitingen

Artikelnummer 1135005451

Roth drinkwateraanvulset

De compleet gemonteerde drinkwater-
aanvulset is in overeenstemming met de
DIN-normen, incl. volledig automatische 
regeling voor de navulling in de tank.

Artikelnummer 1135006665

Roth waterinstallatie in huis ASPRI 15-4

4-traps horizontale centrifugaalpomp, 
zelfaanzuigend met geïntegreerde beveili-
ging tegen drooglopen, vermogen 700 W, 
aansluitingen 1”, gewicht 11,4 kg, transport-
hoogte max. 44 m, transporthoeveelheid 3,5 
m3/uur. Max. lengt zuigleiding 15 m, max. 
aanzuighoogte 3 m.

Artikelnummer 1135002726 

Roth mechanische peilmeter

Bruikbaar voor Roth tanks voor industriële
toepassing.

Artikelnummer 1135000165

Roth flens met kogelkraan 

Geschikt voor tanks voor huishoudelijke
en industriële toepassing van 750L tot
3000L.
Artikelnummer 1135005456

   Roth PP-flens 1“

Artikelnummer 1135000156

   Roth PP-flens 2“

Artikelnummer 1135000157

Roth filter voor kunststoffen 
regenwaterafvoeren

Voor bovengrondse tanks, adapters en 
reductie voor regenwaterafvoeren 
(80-100 mm Ø). Aansluitingsbuizen DN 50 
voor dakoppervlakken tot 80 m2.
Maaswijdte 0,55 mm.

  Grijs
Artikelnummer 1135006660

  Bruin
Artikelnummer 1135006661

   Uni-flensaansluiting T-stuk 1”

Artikelnummer 1115001293

   Uni-flensaansluiting T-stuk 2”

Artikelnummer 1115001440

   Uni-flensaansluiting Hoek 1 “

Artikelnummer 1115001292

   Uni-flensaansluiting Hoek 2 “

Artikelnummer 1115001439

Toebehoren
voor Roth regenwatertanks voor industriële toepassing
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1  Tank
2   Filter
3    Flens met 

kogelkraan

1  Tank
2  Pomp
3   Flens 1“

Roth tuinregenwatertank
voor bovengrondse opstelling in de tuin

   Roth tuinregenwatertank

Geschikt voor een voorraad regenwater voor 
uw tuin. Zij beschermen het water goed 
tegen vervuiling achteraf. De reservoirs zijn 
lichtdicht ingekleurd, waardoor algengroei 
wordt verhinderd. Het materiaal is uit 
hoogwaardig polyethyleen vervaardigd, het 
is duurzaam, kan niet rotten en is bestand 
tegen UV-stralen. Speciale toebehoren 
maken de tanks in overeenstemming 

met uw individuele eisen en wensen. De 
opstelling is zowel in gebouwen als buiten 
mogelijk.

   Roth grote tuinregenwatertank 

De grote tuinregenwatertanks zijn vooral 
voor bedrijfsmatig gebruik bedoeld. 
Wasinstallaties, tuinbouwbedrijven 
en industriële bedrijven kunnen zo op 
rationele wijze grote hoeveelheden water in 

voorraad houden of opslaan.
Tanks voor industriëel gebruik kunnen ook 
voor gebruik van regenwater voor technisch 
gebruik in huis ingezet worden.
Desgewenst worden de tanks met 
aanvullende buisaansluitingen voorzien.
Speciale toebehoren vergemakkelijken het 
professionele gebruik.

1

1

2

2

3

3

Roth tuinregenwatertank

Uitvoering Afmetingen (L x B x H) Revisieluik Gewicht Artikelnummer

Tuinregenwatertank 750 liter 730 x 730 x 1660 mm Ø 150 mm 25 kg 1135006641

Tuinregenwatertank 1000 liter* 1240 x 720 x 1250 mm Oval 500 x 400 mm 36 kg 1135006642

Tuinregenwatertank 1500 liter 1880 x 720 x 1480 mm Oval 500 x 400 mm 59 kg 1135006643

Grote tuinregenwatertank 2000 liter 2020 x 880 x 1650 mm Oval 500 x 400 mm 92 kg 1135006644

Grote tuinregenwatertank 3000 liter 2630 x 880 x 1650 mm Oval 500 x 400 mm 122 kg 1135006645

* het beschikbare volume bedraagt 850 liter
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Roth speciale dichtingen

Voor bijkomende aansluitingen op de Roth
regenwatertanks.

  Speciale dichting DN 50 
boordiameter 54 mm.
Artikelnummer 1135005454

  Speciale dichting DN 100
boordiameter 118 mm.
Artikelnummer 1135005455

Roth verbindingsset

Voor het verbinden van de tanks
Twinbloc® met kunststof-buis DN 100,
bestaande uit klokboor en 2 stuks speciale
dichtingen DN 100.

Artikelnummer 1135002725

Roth dompelpomp

Meertraps, watergekoelde dompelpomp voor 
huis en tuin. De pomp is voorzien van een 
zijdelingse aansluiting voor de verbinding van 
een vlottende aanzuiging. De pomp beschikt 
over een geïntegreerde stromingsbewaker 
met elektronische in- en uitschakeling die een 
zekere uitschakeling bij droogloop garandeert.

Artikelnummer 1135006061

Roth signalisatiepakket

Om het regenwatersysteem in huis te 
beletteren

Artikelnummer 1115001286

Roth schroefaansluiting
voor toevoer DN 50

Geschikt voor tanks voor huishoudelijke
en industriële toepassing van 750 tot 
3000 liter.

Artikelnummer 1135005452

Roth schroefaansluiting
voor dompelpomp

Voor montage op de draadstukken aan de 
bovenkant van de tanks. Schroefverbinding 
met slangpilaar 1” en klemfitting voor 
PE-waterleiding 1”. Geschikt voor Roth 
tanks voor huishoudelijke en industriële 
toepassing.

Artikelnummer 1135005453

Roth filter voor metalen
regenwaterafvoeren

Fijnmazige filter voor het filteren van het 
regenwater voor het in de tank verzameld 
wordt. Plaatsing vertikaal in de regenwa-
terafvoerpijp, maaswijdte 0,315 mm.

   Uitvoering titaanzink
Artikelnummer 1135006662

  Uitvoering koper
Artikelnummer 1135006663

Roth flens met kogelkraan 

Geschikt voor tanks voor huishoudelijke
en industriële toepassing van 750 tot 
3000 liter

Artikelnummer 1135005456

   Roth PP-flens 1“

Artikelnummer 1135000156

   Roth PP-flens 2“

Artikelnummer 1135000157

Roth filter voor kunststoffen 
regenwaterafvoeren

Voor bovengrondse tanks, adapters en 
reductie voor regenwaterafvoeren
(80-100 mm Ø). Aansluitingsbuizen DN
50 voor dakoppervlakken tot 80 m2.
Maaswijdte 0,55 mm.

  Grijs
Artikelnummer 1135006660

  Bruin
Artikelnummer 1135006661

Toebehoren
voor Roth tuinregenwatertank
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Roth watertank voor drinkbaar water
voor bovengrondse opstelling in gebouwen

 Roth drinkwatertank

Roth drinkwatertanks worden aangesloten 
op de waterleiding. Zij zijn geschikt voor 
bovengrondse opstelling. Zij worden 
vervaardigd uit gesorteerd en getest 
polyethyleen. De voedselveiligheid wordt 
gegarandeerd door het TZWcertificaat 
Az: M188/3. Het gebruikte materiaal is 
duurzaam, kan niet rotten en is bestand 
tegen UV-stralen. Alle tanks zijn licht 

ondoorlatend groen geverfd waardoor 
algengroei wordt verhinderd. De watertank 
van 750 liter is door zijn compacte vorm 
bijzonder geschikt om in enge kelderruimtes 
geplaatst te worden of door  smalle deuren 
binnen gebracht te worden.
De watertanks van 1100 en 2000 liter zijn 
met speciale metalen frames verstevigd om 
een maximale stabiliteit te garanderen.
Alle tanks zijn aan de voorzijde uitgerust 
met een uitloop DN 100. Op het zadel van 

de tank staan twee schroefdoppen met 2” 
binnendraad ter beschikking. Onderaan 
bevinden zich twee flensaansluitingen 
dewelke afgedicht zijn met een 
blindflens. Hierdoor staan verscheidene 
aansluitmogelijkheden van de tanks te uwer 
beschikking.

 Afmetingen van Roth drinkwatertank
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Roth drinkwatertank

Uitvoering Afmetingen (L x B x H) Revisieluik Gewicht Artikelnummer

Drinkwatertank 750 liter 730 x 730 x 1660 mm Ø 150 mm 25 kg 1135006650

Drinkwatertank 1100 liter 1450 x 720 x 1375 mm Ø 400 mm 53 kg 1135006651

Drinkwatertank 1500 liter 1520 x 720 x 1605 mm Ø 400 mm 80 kg 1135006652

Drinkwatertank 2000 liter 2050 x 720 x 1640 mm Ø 400 mm 120 kg 1135006653

Afmetingen in mm
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   Regenwater stijlvol gebruiken 

Met de Roth Design regenwatertanks:
 > Arcado
 > Barrique
 > Billy
 > Evergreen
 > Helena
 > Jumbo
 > Lugana
 > Maurano
 > Montana
 > Noblesse
 > Rainbowl
 > Trentino

Roth Design regenwatertank
Voor tuin en terras
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  Noblesse
> Volume: 275 liter
> Kleur: Graniet
> Afmetingen (H x B x D): 1050 x 790 x 410 mm
> Materiaal: PE (UV-bestendig)
> Gewicht: 15 kg

Artikelnummer 1135007481

  Montana
> Volume: 225 liter
> Kleur: Graniet
> Afmetingen (H x B x D): 1360 x 960 x 400 mm
> Materiaal: PE (UV-bestendig)
> Gewicht 12,5 kg

Artikelnummer 1135007482

   Arcado
> Volume: 360 liter
> Kleur: Graniet
> Afmetingen (Ø x H): 600 x 1650 mm
> Materiaal: PE (UV-bestendig)
> Gewicht: 12 kg
> Optie: beplanten mogelijk

Artikelnummer 1135007483

  Jumbo
> Volume: 800 liter
> Kleur: Zandsteen
> Afmetingen (H x B x D): 1790 x 800 x 600 mm
> Materiaal: PE (UV-bestendig)
> Gewicht: 35 kg

Artikelnummer 1135007484

   Helena 
> Volume: 300 liter
> Kleur: Terra antiek
> Afmetingen (Ø x H): 780 x 1200 mm
> Materiaal: PE (UV-bestendig)
> Gewicht: 12 kg

Artikelnummer 1135007485

   Barrique
> Volume: 250 liter
> Kleur: Donkerbruin
> Afmetingen (Ø x H): 600 x 1050 mm
> Materiaal: PE (UV-bestendig)
> Gewicht: 9,5 kg

Artikelnummer 1135007486

  Lugana
> Volume: 540 liter
> Kleur: Terra antiek
> Afmetingen: (Ø x H): 800 x 1430 mm
> Materiaal: PE (UV-bestendig)
> Gewicht: 18 kg

Artikelnummer 1135007487

   Maurano
> Volume: 300 liter
> Kleur: Graniet
> Afmetingen (H x B x D): 1180 x 800 x 400 mm
> Materiaal: PE (UV-bestendig)
> Gewicht: 25 kg
> Optie: beplanten mogelijk

Artikelnummer 1135007494

   Billy
> Volume: 450 liter
> Kleur: Groen
> Afmetingen (Ø x H): 945 x 880 mm
> Materiaal: PE (UV-bestendig)
> Gewicht: 15 kg
> Installatie van waterkraan is niet mogelijk

Artikelnummer 1135007651

   Rainbowl
> Volume: 210 liter
> Kleur: Antraciet
> Afmetingen (Ø x H): 600 x 1200 mm
> Materiaal: PE (UV-bestendig)
> Gewicht: 8 kg

Artikelnummer 1135007648

   Trentino 
> Volume: 275 liter
> Kleur: Terra antiek
> Afmetingen (Ø x H): 780 x 1000 mm
> Materiaal: PE (UV-bestendig)
> Gewicht: 12 kg

Artikelnummer 1135007647

   Evergreen 
> Volume: 475 liter
> Kleur: Donkerbruin
> Afmetingen (Ø x H): 780 x 1200 mm
> Materiaal: PE (UV-bestendig)
> Gewicht: 18 kg.

Artikelnummer 1135007646

36

Roth Design regenwatertank
voor tuin en terras



Waterkraan Natura kleur graniet

Waterkraan voor de tuin met een 
1/2“-waterkraan. De waterkraan Natura 
ziet er uit als een natuurlijke steen en 
bestaat uit hoogwaardig kunststof. De 
watertoevoer is via een standaard slang 
verbindingssysteem.

Artikelnummer 1135007462

 Filtercollector Easy Fix Comfort

Voor eenvoudige installatie in bestaande 
regenpijpen DN 80-100, inclusief al het 
benodigd montagemateriaal. Inclusief 
aansluitslag DN 32 

Artikelnummer 1135007652

 Roth filter voor kunststoffen 
regenwaterafvoeren

Voor bovengrondse tanks, adapters
en reductie voor regenwaterafvoeren
(80-100 mm Ø). Aansluitingsbuizen DN
50 voor dakoppervlakken tot 80 m2.
Maaswijdte 0,55 mm.

  Grijs
Artikelnummer 1135006660

  Bruin
Artikelnummer 1135006661

Aansluitset 32 mm / Design 
regenwatertank

Artikelnummer 1135007489

Waterkraan 3/4“ messing / Design 
regenwatertank

Artikelnummer 1135007488

Toebehoren
voor Roth Design regenwatertanks
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Afvalwater
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Kleinkläranlagen … mit vollbiologischer Wirkung 
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  Voordelen van het systeem

 > Jarenlange beproefde technologiën
 > Één tanksysteem met maar 1 deksel
 > Volledig voorgemonteerd
 > Onmiddelijk klaar voor werking
 > Gemakkelijk installatie - de lage 

installatiehoogte vereist geen grote 
graafmachines

 > Zeer efficiënt, volledige oppervlakte 
belucht met een zeer lage inbouwhoogte

 > Geen bewegende of elektrische deeltjes 
in het afvoerwater

 > Weinig onderhoud
 > Sturing voor montage binnen of buiten  

meegeleverd

   Werking van het systeem
 
1. Voorbehandeling
Al het huishoudelijk afvalwater wordt 
direct afgevoerd naar het primaire 
bezinkingsbekken. Hier worden de 
bezinkbare vaste stoffen gescheiden van de 
rest van het afvalwater. Het bekken handelt 
ook als buffer voor occasionele grotere 
volumes afvalwater, b.v. van baden, wanneer 
er gasten logeren, ...

De cyclisch gecontroleerde hevelpomp 
voert het afvalwater van het primaire 
bezinkingsbekken naar het biologisch deel 
van de installatie.

2. Biologische behandeling
De speciaal ontwikkelde beluchter onderaan 
de tank, verrijkt het afvalwater met zuurstof 
in verschillende dagelijkse cycli om de 
groei van micro-organismen te stimuleren. 
Een bijkomende biomassa generator 
verzekert een hoge aanwezigheid van 
micro-organismen, en hierdoor een hoge 
reinigingscapaciteit van het systeem.

Al het overtollige biomassa gaat actief 
terug naar het primaire bezinkingsbekken. 
De beluchting en werking van de 
hevelpomp wordt gestart door een energie-
geoptimaliseerde membraamcompressor en 
wordt bestuurd door een slimme sturing. 
Het systeem is getest en geconfigureerd 
voor een energiebesparende werking. 
In het algemeen treedt er 's nachts 
geen beluchting op, waardoor er geen 
stroomconsumptie is.

3. Nabehandeling
Een scheidingswand scheidt het 
biologische deel af van de secundaire 
verhelderingstank, welke in 2 stappen 
werkt. In de eerste stap zal de resterende 
biomassa bezinken naar de bodem. 
Aangezien dit gedeelte niet belucht wordt, 
kan het geen kwaad dat deze stoffen 
bezinken op de bodem.

De tweede stap van de secundaire 

verhelderingstank bestaat uit een 
afscheider, die het geklaarde afvalwater 
afvoert uit de tank.

De overtollige biomassa (actief slib) wordt 
meermaals per week naar het primaire 
bezinkingsbekken afgevoerd. 

Roth Micro-Step XL SBR-Hybrid
met volledige biologische werking

Zulauf

Leerrohr

Ablauf
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   Onderdelen pakket

 > Twinbloc® opslagtanks met ingebouwde 
scheidingswanden incl. DN 600 
controleschacht met beloopbaar deksel.

 > Volledig vooraf gemonteerd 
zuiveringssysteem

 > Sturing en membraamcompressor, 
vooraf gemonteerd in een compacte 
besturingskast voor binnen/buiten 
installatie

 > 12 m luchtslang voor elke connectie van 
de beluchter en de hevelpompen in de 
tank

  Infiltratiesysteem

Het water, welke volledig gezuiverd is 
dankzij de Micro-Step, wordt verdeeld in 
de grond over een groot oppervlak dankzij 
infiltratie. Afhankelijk van de grootte 
van uw Micro-Step systeem, bestaat er 
optioneel een volledig vooraf gemonteerd 
infiltratiesysteem. Het systeem bestaat uit 
verschillende individuele modules die aan 
elkaar gekoppeld worden.

   Onderhoud

Men dient het systeem op regelmatige 
basis te onderhouden. Het onderhoud moet 
worden uitgevoerd door een erkend bedrijf.

Roth Micro-Step XL SBR-Hybrid

Uitvoering Afmetingen(L x B x H) max. hoogte met schacht Totaal gewicht Artikelnummer

Complete installatie tot 4 personen 2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 220 kg 1135006969

Complete installatie tot 6 personen 2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 220 kg 1135006970

Complete installatie tot 8 personen 2x 2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 440 kg 1135007001

Complete installatie tot 12 personen 2x 2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 440 kg 1135007002

Slangverlengingsset 12 m 1135006774

Schachtverlenging Hoogte max. 500 mm 1135005436

Berijdbaar schachtdeksel 1135005438
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   Waarom infiltratiesystemen gebruiken 
in combinatie met Micro-Step?

Bij voorkeur wordt het gebruik van 
infiltratiesystemen in combinatie met Micro-
Step toegepast wanneer het gezuiverd 
water niet rechtstreeks naar een beek kan 
gebracht worden.
Het water, welke volledig gezuiverd is 
dankzij de Micro-Step, wordt verdeeld in 
de grond over een groot oppervlak dankzij 
infiltratie.
Door de lage installatiediepte van de 
infiltratiesystemen, kunnen ze toegepast 
worden in gebieden met hoog grondwater. 
Echter moet er minimum 1 meter 
afstand zijn tussen het grondwater en 

de infiltratiesystemen. Dit proces dient 
goedgekeurd te worden door de plaatselijke 
overheden.

  Opbouw

Infiltratiesystemen kunnen praktisch overal 
geplaatst worden. De enigste vereiste is 
voldoende oppervlakte om de modules in 
de grond te plaatsen. De oppervlakte boven 
de modules blijft volledig bruikbaar en 
berijdbaar.

Afhankelijk van de grootte van uw 
Micro-Step systeem, bestaat er een 
passend volledig vooraf gemonteerd 
infiltratiesysteem. Het systeem bestaat uit 

verschillende individuele modules die aan 
elkaar gekoppeld worden. Deze modules 
zijn uitgerust met 2 DN 100 aansluitingen. 
Men kan oneindig veel modules in serie 
plaatsen. Elk systeem vereist een DN 100 
beluchter en ontluchter.

De modules zijn vooraf gemonteerd en 
ommanteld met geotextiel, waardoor 
men de modules enkel in de grond moet 
plaatsen. De infiltratiesystemen zijn 
berijdbaar door personenvoertuigen bij 
een minimum inbouwdiepte van 80 cm. 
Wanneer er geen voertuigen over deze zone 
rijden, is een inbouwdiepte van 40 cm 
voldoende.

Roth infiltratiesysteem
voor Micro-Step XL SBR-Hybrid

Roth Infiltratiesysteem voor Micro-Step XL SBR-Hybrid

Roth Micro-Step XL SBR-Hybrid Afmetingen (L x B x H)

Systeem tot 4 personen 1 x Roth infiltratiemodule* 2400 x 1600 x 400 mm

Systeem tot 6 personen 2 x Roth infiltratiemodule* 2x 2400 x 1600 x 400 mm

Systeem tot 8 personen 3 x Roth infiltratiemodule* 3x 2400 x 1600 x 400 mm

Systeem tot 10 personen 3 x Roth infiltratiemodule* 3x 2400 x 1600 x 400 mm

Systeem tot 12 personen 4 x Roth infiltratiemodule* 4x 2400 x 1600 x 400 mm

Systeem tot 14 personen 6 x Roth infiltratiemodule* 6x 2400 x 1600 x 400 mm

Systeem tot 16 personen 6 x Roth infiltratiemodule* 6x 2400 x 1600 x 400 mm

* een andere dimensionering aangepast volgens het bodemtype is mogelijk

Uitvoering Afmetingen (L x B x H) Artikelnummer

Roth Infiltratiemodule 6,5 m² wandoppervlakte 2400 x 1600 x 400 mm 1135006813

DN 100 beluchter & ventilator 1135006659

 > Gemakkelijke en snelle installatie 
zonder grote graafmachines

 > Lange levensduur
 > Onderhoudsvrij
 > Oppervlakte boven de infiltratie-

systemen blijft volledige bruik-
baar

 > Gemaakt met materiaal van hoge 
kwaliteit
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  Functie

Het gezuiverd water komt van de Micro-
Step en wordt rechtstreeks afgevoerd naar 
het infiltratiesysteem. De modules van 
het infiltratiesysteem zijn ommanteld met 
geotextiel, waardoor het water minder 
snel gaat stromen. Het proces verzekerd 
een groot oppervlak en een gelijke 
waterinfiltratie.

  Installatie

Bij de installatie zijn geen grote 
graafmachines nodig en de modules zijn 
licht van gewicht. De modules moeten 
horizontaal in de bodem geplaatst worden. 
Plaats onder de modules een grindlaag van 
ongeveer 5 cm.

 
 

Af
va

lw
at

er
Re

ge
nw

at
er

 
Af

va
lw

at
er



44



4545

Innovaties 

 > Vroeg herkennen van de 
marktvereisten

 > Eigen materiaalonderzoek en
 > ontwikkeling
 > Eigen engineering

Producten 

 > Montagevriendelijk, volledig aanbod 
van productsystemen

 > Competentie als producent voor het 
volledige productprogramma door 
het samenwerkingsverband van Roth 
Industries

 > Alle producten en productsystemen 
zijn NEN EN ISO 9001:2008 
gecertificeerd

Services 

 > Nationaal actieve, gekwalificeerde 
buitendienst

 > Hotline en ontwerpservice
 > Fabrieksopleidingen, plannings- en  

productseminars
 > In heel Europa snelle beschikbaarheid 

van alle productprogramma‘s van het 
merk Roth

 > Omvangrijke garanties en 
aansprakelijkheidsovereenkomsten

Onze sterke punten
Uw voordelen
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ROTH Belgium
Putsebaan 74
3140 Keerbergen
Tel.: 015.50.92.91
Fax: 015.50.92.98
E-Mail: info@roth-belgium.be
www.roth-belgium.be

Productie
> Zonnesystemen
> Warmtepompsystemen
> Zonne warmtepomp-

systemen

Opslag
Opslagsystemen voor 
> Drink- en verwarmingswater
> Brandstoffen en biofuels
> Regen- en afvalwater

Gebruik
> Oppervlakteverwarmings- 

en koelsystemen
> Leiding-installatiesystemen
> Douchesystemen
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Roth energie- en sanitairsystemen


