
Regenwater gebruiken –  
zorgen voor het milieu.

Andere positieve neveneffecten van regenwatergebruik:
➔  Planten kunnen mineralen beter opnemen
➔  Geen urinesteenvorming in W.C.
➔  Beter wassen
➔  50% minder wasmiddel
➔  Geen kalkvorming in de wasmachine 

Hier kan men echt sparen. 
Door het gebruik van regenwater kunt u tot 71 liter drinkwater per 
persoon en per dag sparen.

Doe er wat aan! De tijd dringt. 
Drinkwater is kostbaar.

70% van de aarde is bedekt met water, maar slechts 2,5% daarvan is 
drinkbaar en slechts 1% is beschikbaar via rivieren, meren en  
grondwater.

De voorspellingen van wereldexperten zijn zorgwekkend. In het jaar 
2025 zal een derde van alle mensen met watergebrek kampen.

130 liter waterbehoefte per persoon en per dag.

Drinkwater: 59 l Regenwater: 71 l

Lichaamshygiëne/
Douche/Bad 47 l

Toilet 42 l

 Afwassen 8 l

Drinken/Koken 4 l

Tuinirrigatie 5 l

Schoonmaken/
Andere 6 l

Wassen 18 l
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Toepassingen 

Regenwaterrecuperatie om drink-
water te besparen in combinatie met 
een regenwatertank of citerne voor 
bv. W.C. spoelingen, besproeiing/
bevloeiing, reinigen van machines 
en andere toepassingen waar geen 
drinkwater voor nodig is.
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Toepassingen 

Watervoorziening uit bronnen, 
opslagtanks en putten voor  
besproeiing, bevloeiing en andere 
toepassingen met regenwater.
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Toepassingen 

Watervoorziening, beregening, 
besproeiing, irrigatie en regen-
waterrecuperatie.

Drinkwater sparen 
met een systeem.

Drinkwater sparen 
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Haal het beste
er uit!
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er uit!

Meer zekerheid  
in de voorziening 
van huishoudelijk 
water met de  
Wilo-HiMulti 3C 1

Kenmerken

➔  Compact, stekkerklaar
➔  Geluidsarm dankzij standaard afdekkap
➔  Automatische functie voor het ontluchten van de zuigleiding
➔   Hoge efficiëntie door automatische overschakeling naar drinkwater 

Kenmerken

➔  Compact, stekkerklaar
➔  Geluidsarm dankzij standaard afdekkap
➔  Automatische functie voor het ontluchten van de zuigleiding
➔   Hoge efficiëntie door automatische overschakeling naar drinkwater 
➔   Continue weergave van het peil in de regenwaterput

Kenmerken

➔  Installatie zonder gereedschap – Plug & Pump dankzij de Wilo-Connector
➔  Eenvoudig en veilig – schakelaar voor het uitschakelen van de pomp
➔  Verbeterde toegang tot de pomp voor het vullen en ledigen
➔  Nieuw design, een compacte constructie die weinig plaats nodig heeft
➔  Hoogefficiënte hydrauliek

Kenmerken

➔  Opstelling in de put
➔  Aansluiting voor vaste zuigkorf
➔  Voetsteun met trillingsdempers
➔  Stekkerklaar
➔  Thermische motorbeveiliging   
      (1 x 230 V, bedrijfszeker)

Kenmerken

➔  Opstelling in de put
➔  Aansluiting voor drijvende zuigkorf
➔  Voetsteun met trillingsdempers
➔  Stekkerklaar
➔  Thermische motorbeveiliging   
      (1 x 230 V, bedrijfszeker)

Wilo-Rainsystem AF BasicWilo-RainSystem AF Basic

Wilo-RainSystem AF Comfort

Wilo-Sub TWI 5 SE Pack Basic

Wilo-Sub TWI 5 SE Pack Comfort

Wilo-HiMulti 3C 1

60

70
Wilo-Rainsystem AF Comfort

➔  Zelfgekoelde motor
➔  Schakelkast met aan-/uitschakelaar
➔  HiControl 1 – EK
➔  Terugslagklep M-F 1/4”
➔  Zuigkorf F met bocht 5/4”

➔  Zelfgekoelde motor
➔  Schakelkast met aan-/uitschakelaar
➔  HiControl 1 – EK
➔  Drijvende zuigkorf G
➔  Terugslagklep M-F 5/4”
➔  Aanzuigleiding voor filter G 5/4”: 1,5 m

Wilo-Sub TWI 5-SE Pack
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Wilo-Sub TWI 5-SE Pack
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