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MINIMUM CO-2 AFTRYK
NEM MONTAGE
3400 LITER 

REGNVANDSANLÆG
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I kataloget her kan du læse om Rikutecs fantastiske regnvandsanlæg
 

RIKUTEC AT115-SERIEN FÅS SOM:
 Regnvandsanlæg - til have og hus 3400 liter

Samletank 3400 liter



1 stk. tank - størrelse efter aftale.
1 stk. opføring Ø600 x H810 mm. 4 tilslutningsmuligheder.
1 stk. børnesikret dæksel i plast - Velegnet til trafik optil 150kg.
1 stk. beroliget indløb.
1 stk. Siphon-overløb med antignaversikring.
1 stk. Select-filter beregnet for tag-arealer op til 200 m2.

Formål: Havevanding/bilvask, Vaskemaskine/toiletskyl.
Tagareal, hældning på tag, tagtype, tagrendetype.
Antal toiletter/vaskemaskiner eller ønsket liter-antal pr. sek.
Antal personer i husstand.
Afstand fra tank til brugssted, evt. ekstra ønskede aftapningsbrønde mm.
Ønsket trafiklast på tanken.

Filter til tank eller til separat brønd efter behov.
Dækselløsning efter behov (til let eller tung trafik)
Montage og serviceordning efter aftale.

RIKUTEC 115 STANDARD-TILBEHØR:
Når du køber Rikutecs regnvandsanlæg medfølger altid...

RIKUTEC 115 EKSTRA-TILBEHØR:
Når du køber Rikutecs regnvandsanlæg skal altid aftales...

Udfra ovennævnte kan tilbydes:
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Fås i 3400 ltr. for nedgravning.
Inden installation af tanken, skal der laves en
grundvandspejling.
Grundvand må højest stå op til 1 m op ad tank fra
bund i årets våde måneder.
Op til ca. 800 mm jorddække fra top tank til terræn.
Indløb: Ø110 mm.
Indløb 1430 mm over bund.
Tankryg 1790 mm over bund.
Quick Easy opføring 810 mm.                     
 Opføring kan afkortes med 112 eller 224 mm.
Materiale: fødevaresikker HDPE.
Lavere vægt end beton og stål.
Der kan stables 4 anlæg på hver palle.           
 Utrolig lavt CO-2-aftryk og meget miljøvenlig.
Fås både til have (havevanding/bilvask)                
 og til hus (vaskemaskine/toiletskyl) 
Ved trafikbelastning støbes trykudligningsplade.10 års garanti på tanken.

2 års garanti på tilbehør.

RIKUTEC 115 REGNVANDSANLÆG:



RIKUTEC AT 115 CE-mærket
Lynhurtig montering og gennemprøvet teknik
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Type Volumen (liter) Mandehul Højde incl. opf. Bredde Længde Vægt

Rikutec AT 115 3400 liter Ø600 mm 2600 mm 1150 mm 2900 mm 165 kg

Til installation i teknikrum, til husanlæg
(vaskemaskine/toiletskyl)
Består af et polypropylenbeskyttelsesdæksel, elektronisk
styreenhed til automatisk drift, trevejs automatisk ventil,
12-liters polyethylentank og elektrisk pumpe.
Leveres som standard med vægbeslag og
vandstandssonde med 20 m kabel.
Maksimal flow: 80 l/min. Maksimal løftehøjde: 57,7 m.
Ydelse: 1 hk. Maksimalt netværkstryk: 4 bar. Maksimal
højde højeste brugspunkt: 15 m.

Aquaprof Top regnvandsstyring/pumpe

Model 40/50

 

Opføring
og dæksel

Beroliget
indløb

Basissæt

+

Select 200 m2
overløbsfilter 

Overløb med
antignaversikring

+

Perfekt til havevanding/bilvask
Maksimal flow: 80 l/min. Maksimal løftehøjde: 42,2 m.
Ydelse: 0,75 hk.
Maksimalt netværkstryk: 4 bar.
Maksimal højde højeste brugspunkt: 15 m.
Ydeevne: fra 1 til 5,4 m3/h.
Maksimal løftehøjde: 46 meter
Kan evt. kombineres med AquaProf Top 40/50 for højere
pumpekapacitet i husanlæg. 

Kraftig Divertron dykpumpe med sugeflyder 

Model X 1200 M

 



Regnvand fra husets tag løber igennem tagrenden, og direkte ned i tanken.
Der må IKKE monteres et sandfang inden tanken, da vandet derved vil rådne/forplumre.
Det kan betyde at vandet lugter eller vil være misfarvet.

Små standard-haveanlæg:
En filterkurv vil tilbageholde blade så vandet til havevanding/bilvask er klart og rent.

Minimum service og større anlæg:
Der kan også være monteret et overløbsfilter i enten tanken eller i separat filterbrønd foran
tanken.
Dette vil være tilfældet ved hus-anlæg til brug for vaskemaskine/toiletskyl og større anlæg.
Men det kan også være en god idé ved mindre anlæg, hvor der ønskes mindre service af filter,
f.eks. i områder med flere nærtstående træer.
Bor man i et sådant område kan et partikel og kulfilter monteres på vandrøret inde i huset.
Partikelfilteret fjerner små partikler i vandet, og kulfilteret fjerner misfarve eller lugtgener.
Patroner til kulfilter og partikelfilter udskiftes 1-2 gange årligt. Filtrene er tilkøb og er ikke med i
standard regnvandsanlæg.

Det kan være en god idé at montere bladfilter direkte på nedløbsrøret, så mindst mulig
bladnedfald kommer i tanken.
Overløbet i tanken leder automatisk blade og snavs videre til efterfølgende sandfang/faskine
eller til offentlig kloak.

På haveanlæg er der ifbm. tanken monteret en lynkobling til haveslangen.

På husanlæg vil aftapning til havevanding typisk foregå gennem udendørs børnesikret hane.
Husk dette er et lovkrav.
Husanlæg vil i husets teknikrum have en styring og pumpe, som automatisk styrer vandindtag til
hus og påfyldning af drikkevand i tanken ved lav vandstand.
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Haveanlæg til havevanding og bilvask.
Denne model tilkobles som standard ikke
til huset.
Husanlæg til vaskemaskine og toiletskyl.
Denne model tilkobles til huset.
Samletank.

Rikutec AT 115 anvendelse:

AT115 leveres til 3 hovedformål:
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Besparelse:
Mange kommuner kræver i dag separatkloakering pga. stigende mængder regnvand.
Regnvandet skal efter separatkloakering håndteres inde på ens egen matrikel. 

Iflg Danva kan ca. 40% af en husstands regnvand erstattes med regnvand.
(Toiletskyl 27 % og tøjvask 13 %).
Havevanding, bilvask og vinduespudsning kan herudover også give en væsentlig besparelse.

Det opsamlede regnvand er blødt og kalkfrit.
Det betyder nedsat behov for sæbe og skyllemidler ved tøjvask.
Der vil ikke forekomme kalkaflejringer i vaskemaskinen, dermed længere levetid.
Toilet-, bil- og vinduesvask vil give et væsentligt pænere resultat pga. af det bløde, kalkfrie vand.

Tilbagebetalingstid ligger på 5-15 år afhængig af tagareal, forbrug og tankstørrelse.

Iflg. Danva har en familie med 3 børn et vandforbrug på i gennemsnit 170 m3 pr. år, og en
gennemsnitsfamilie på 2,15 personer 83,40 m3 pr. år.
Det giver en samlet besparelse alene på vandforbruget på mellem ca. 2200 kr. - 8000 kr.
afhængig af forbrug.
Industri og boligforeninger vil ligeledes kunne opnå væsentligt forbedret driftsøkonomi.

Er der separatkloakeret vil nogle kommuner tilbagebetale en del af tilslutningsafgiften,
hvis man håndterer og nedsiver al regnvand på egen grund.
Kontakt din kommune for info.

Gevinst for miljø og drikkevandsresourcer:
Vores fælles drikkevandsresourcer er ikke ubegrænsede.
Derfor er det vigtigt at vi ikke bruger drikkevandet til opgaver,
hvor der istedet ligeså godt kunne anvendes det regnvand,
der falder gratis som nedbør.
Endda med bedre resultat som beskrevet ovenfor.

Vi skal alle hjælpe klima og miljø.
Den grønne omstilling er et fælles ansvar. Mange kommuner er allerede grønne.
Og der vil kun komme mere fokus på området fremover.

Regnvand opsamlet i tanken må IKKE anvendes til drikkevand, bad eller vanding af
grøntsager der ikke efterfølgende koges. Rodfrugter må dog gerne vandes.



Dimensionering og etablering:
Genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl kræver tilladelse fra kommunen.
Det samme gør anlæg til industrien generelt.
Kontakt kommunen for tilladelse til installation af disse typer af anlæg.
Dimensionering og udførelse sker også i samråd med dem.
Se i øvrigt f.eks. Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning, Brug af regnvand, nr. 003 fra 2012.

Etablering af et haveanlæg til havevanding/bilvask uden tilslutning til hus kræver ikke tilladelse.
Regnvandsanlæg bør etableres af en autoriseret virksomhed.
Rikutecs regnvandsanlæg lever til fulde op til gældende lovgivning og krav.

Tanke i jord skal placeres på egen grund i frostfri dybde, og anbringes så tæt som muligt på huset
af hensyn til ledningsføringen.
Tanken skal være let tilgængelig for inspektion og rensning.
Afstand til vej og skel mindst 2 m.

Er jorden egnet til nedsivning kan faskine installeres efter Rørcenteranvisning 009, Nedsivning af
regnvand i faskiner.
Husk der skal minimum være 1m fra grundvandsspejl til bund faskine i årets våde måneder. 
Afstand fra faskine til bygning uden bebyggelse minimum 2m eller 5 m fra bygning med
bebyggelse (jf. Rørcenter anvisning 003). 

Regnvand må kun opsamles fra tagflader og aldrig fra andre overflader som terrasser,
parkeringsarealer og gårdpladser pga. risiko for forurening.
Tagmaterialet vil påvirke kvaliteten af regnvandet.
Egnet materiale: tegl, beton og skiffer.
Undgå opsamling af regnvand på tagflader med friske bitumenbelægninger eller elastisk
bitumenpap, asbestholdige tage, græs-, mos- og stråtage.

Vigtigt! Har du kobber- eller zink tagrender, nedløbsrør, eller tag, kan der være behov for at rense
regnvandet for tungmetaller. Et HMR anlæg inden regnvandstanken kan klare denne
problemstilling. Spørg din kommune, hvilke rensekrav de kræver opfyldt.
Et HMR anlæg incl. ekstra sandfang fordobler som minmum det komplette regnvandsanlægs pris. 

Dimensionering afhænger af tagflade og forbrug. Tanken bør have en nyttevolumen på ca. 25-30
liter pr. m2. (ca. 1/2 gennemsnitlig månedsnedbør). 
Der kræves overløb i tanken 3-5 gange om året, da vandet skal holdes rent og partikelfrit.
Derfor må tanken ikke være overdimensioneret.
Der afsættes ca. 10% ekstra volumen til slamfang nederst i tanken.
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Tagrender kontrolleres, og renses én gang om året.
Filteret i tanken løftes nemt til terræn og kontrolleres og rengøres fire gange om året, eller efter
behov. Tanken kontrolleres for aflejringer, tæthed, stabilitet én gang om året.
Tømning, rengøring af indvendige overflader og fjernelse af sedimenter bør ske hvert tredje år.
Pumpefunktion kontrolleres visuelt, samt testkørsel én gang om året. 
Kul- og partikelfilter kontrolleres to gange om året. Patronerne til filtrene udskiftes efter behov.
Anlæggets komponenter og funktioner kontrolleres én gang om året, for at sikre en stabil drift.
Se installations- og driftsvejledning, samt Rørcenteranvisning 003. 

Vedligehold regnvandsanlæg:
Et regnvandsanlæg skal vedligeholdes jf. installationsvejledningen, samt Rørcenteranvisning 003
fra Teknologisk Institut. Afhængig af anlægstype kan der være variationer.

Vedligeholdelsen er simpel og billig og kræver til de fleste typer anlæg ikke en autoriseret person.

VI GLÆDER OS TIL AT HJÆLPE DIG!
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DIN VA-LEVERANDØR


