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Regnvandsanlæg

Spar 40 %
på vand- 
regningen

Tåler  
grundvand  
til terræn

10 års  
garanti*

WaterCares serie af regnvandsanlæg er en populær løsning til opsamling og genbrug af 
regnvand. Regnvandet kan bruges til tøjvask, toiletskyl, havevanding og bilvask. En alm. 
husstand kan spare ca. 40 % (ifølge Danva) af drikkevandsforbruget alene ved besparelsen 
på toiletvand og tøjvask. Hertil kommer besparelsen til havevanding mv.

Flere kommuner refunderer helt eller delvist den betalte tilslutningsafgift, såfremt grund- 
ejeren selv sørger for at skaffe sig af med regnvandet fra grundstykket. 

WaterCares regnvandsanlæg (til genbrug af regnvand i hus eller have) fås i størrelser der 
passer til såvel ét-familie huse som til større industrianlæg. 
I tankene er monteret en pumpe som giver en støjsvag og stabil løsning sammenlignet med 
løsninger med teknikmoduler/sugepumper. 

WaterCare benytte rotationsstøbte  
PE tanke af høj kvalitet, som tåler  
grundvand til terræn.
Tankene er CE mærkede og  
godkendt af Teknologisk  
Institut som spildevandstanke.

Kontakt WaterCare for yderligere  
information eller besøg 
www.watercare.dk  
 

* WaterCare tilbyder 10 års garanti på selve tanken



Haveanlæg
Nedenfor ses en oversigt over alle WaterCares regnvandsanlæg til genbrug af regnvand til havevanding og bilvask.  
Tankene er til nedgravning. Tankene leveres med 0,5 m opføringsrør som standard. Alle mål er i mm. 
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Volumen Varenr. Beskrivelse Længde Bredde Højde*

2.500 L 223232046 WaterCare husanlæg. 
Inkl. Ø110 mm indløb og Ø110 mm overløb og 3 stk Ø40 afgange til el, 
sug og vandværksvand. Inkl. purain filter DN100*. inkl. pumpe med 
påmonteret sugeslange med filter og kontraventil. Inkl. tragtsæt.
inkl. aflåseligt dæksel. inkl. opføringsrør.  
*2500 L husanlæg leveres med filterkurv i stedet for purain filter

2240 2240 1780

4.300 L 223232045 3200 1240 2080

7.000 L 223232071 4000 1730 2400

10.000 L 223232102 5500 1730 2400

* Højde er inkl. 0,5 m opføringsrør

Volumen Varenr. Beskrivelse Længde Bredde Højde*

1.200 L 223311200

WaterCare havevandingstank. 
Inkl. multipumpe 05-IS-SET. Inkl. sugeslange med filter og kontra-
ventil med påsat flydelukke. Inkl. filterkurv. Inkl. Ø110 mm indløb og 
overløb. Inkl opføringsrør og aflåseligt dæksel.

2400 900 1580

2.500 L 223312300 2240 2240 1780

4.300 L 223232400 3200 1240 2080

7.000 L 223232077 4000 1730 2400

10.000 L 223232111 5500 1730 2400

* Højde er inkl. 0,5 m opføringsrør

Volumen Varenr. Beskrivelse Længde Bredde Højde

1.320 L 223311320 WaterCare fritstående havevandingstank. Inkl. Ø110 indløb 1710 760 1410

- 223232200 WaterCare Hozelock 7819 sugepumpe med filter og slange - - -

Husanlæg
Nedenfor ses en oversigt over alle WaterCares regnvandsanlæg til genbrug af regnvand til toiletskyl og tøjvask.  
Tankene er til nedgravning. Tankene leveres med 0,5 m opføringsrør som standard. Alle mål er i mm. 

Overjordisk tank
WaterCare kan også tilbyde en overjordisk tank til opsamling af regnvand. Til denne tilkøbes en sugepumpe med slange 
som placeres i tanken når regnvandet skal anvendes.
 


