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Put met bezinking, filter en afscheiding 

 Put met ingebouwd t-stuk, filterkorf en zeef voor 
afvangen zand, bladeren en drijflaag. Vuil bezinkt en 
vetten en oliën blijven achter. 
 
Technische gegevens: 

 Ø 315mm 
 H=530mm (verlenging mogelijk) 
 Aansluitingen: 2 x 110mm 
 Maximaal aan te sluiten oppervlakte: 200m² 
 Afdekking: kunststof deksel voor 

personenwagens. 
 

 

 

Put met substraat  

 Put met filterkorf gevuld met substraat. Geschikt voor 
afvangen van arsenicum, fosfor, zware metalen en 
organische vervuiling (oliën). Toe te passen in 
combinatie met put voor bezinking, filter en afscheiding. 
 
Technische gegevens: 

 Ø 315mm 
 H=530mm (verlenging mogelijk) 
 Aansluitingen: 3 x 110mm (afvoer aan 

onderzijde) 
 Afdekking: kunststof deksel voor 

personenwagens 
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Filter voor inbouw in tank 

 Filter voor inbouw in tank. Filtert bladeren en zand. 
Zelfreinigend. 
 
Technische gegevens: 

 Ø 110 – 400mm 
 Filter: 0,8mm 
 Maximaal aan te sluiten oppervlakte: 200-

9.000m² 
 

 

 

 

Filter voor ondergrondse plaatsing 

 Filter voor ondergrondse plaatsing. Filtert bladeren en 
zand. Zelfreinigend. 
 
Technische gegevens: 

 Ø 160 – 400mm 
 Filter 0,8mm 
 Maximaal aan te sluiten oppervlakte: 200-

9.000m² 
 Afdekking: betonnen sokkel/GY-deksel 
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Put met bezinking en afscheiding  

 Put met helix werking. Verwijdert sediment en drijvend 
vuil.  
 
Technische gegevens: 

 Ø 1000mm 
 Filter: 75µm 
 Maximaal aan te sluiten oppervlakte: 1,1 ha 
 Afdekking: betonnen sokkel/GY-deksel 

 
 

 

 

 

Put met olieafscheiding 

 Put met zand- en slibvangdeel en coalescentiedeel met 
automatische afsluiter.  
 
Technische gegevens: 

 Klasse 1 afscheider  
 Effluentwaarde < 5mg/l 
 Debiet: 3-20 l/sec 
 Afdekking: betonnen sokkel/GY-deksel 
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