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Wij geven beton volume! 

WSP200 in betonnen put 

Eigenschappen  
 
De WSP200 is geschikt voor een dakoppovlakte 
tot 2100m². Om de toegankelijkheid en stabiliteit 
te waarborgen werd de HDPE filter gemonteerd 
in een betonnen behuizing 
 
Het hoogwaardige, onverwoestbare inox 
spleetzeef met gleufbreedte 400µ, filtert 
betrouwbaar het vuil uit het regenwater. Het 
driehoekige, schuin geplaatste profiel verhindert 
het vasthechten van het vuil. Het gefilterde water 
kan gebruikt worden voor WC-spoeling, de 
wasmachine of het besproeien van de tuin. 
 
Toepassingen 
 
De WSP-filter wordt gebruikt voor de filtering 
van regenwater afkomstig van dakbedekkingen 
met dakpannen, leien, metaal, glas of beton en 
dat opgeslagen wordt in een vergaarbekken. 
Begroeide daken of met bitumen afgedichte 
daken kunnen het water verkleuren en het 
filterelement sneller vervuilen. 
De WSP-filter is slechts geschikt voor inbouw in 
het vergaarbekken of in een afzonderlijke 
behuizing. 
 
Onderhoud 
 
De inox spleetzeef is door haar trapeziumvorm 
uiterst onderhoudsarm. Daarom is de zeef niet 
van boven uitneembaar. 
Het vuil dat zich op de filterbodem verzamelt, zal 
bij de eerste wisselsprong afgevoerd worden 
(ook de grote, zware delen). Het is aangeraden 
om het eerste jaar regelmatig de zeef na te 
zien en de reinigingsperiode volgens 
noodzaak aan te passen. 
Vuil en bladeren moeten niet verwijderd 
worden, gezien bij de eerstvolgende sterke 
neerslag deze afgevoerd worden naar de 
riolering. Indien het vuil zich vastzet (test door 20 
l/minuut water in filter WSP 100 te gieten zonder 
verlies) moeten de spleten van de zeef gereinigd 
worden. De reiniging van de zeef kan het best 
gebeuren met een fijne borstel of met een sterke 
waterstraal (vb hogedrukreiniger,..) zodat het vuil 
in de gleuven van de zeef verwijderd wordt. 
 
 
 
 
 
 

Lengte betonnen behuizing : 198 cm. 
Breedte : 80 cm. 
Hoogte extern : 95 cm. 
Gewicht : 1500 kg. 
Mangat 50 x 50 cm. 
Hoogte inlaat : 65 cm. 
Hoogte uitlaat : 33 cm. 
Hoogte vuilwater : 37 cm. 
 
Prijs af fabriek :  
Levertermijn : 2 weken na bestelling 
 


