Werkinstructie
Onderhoud regenwatersysteem HOME Comfort
Algemeen
De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een regenwatersysteem ligt altijd bij de eigenaar.
Dit onderhoudsadvies kan alleen als richtlijn worden gehanteerd.

Aandachtspunten
▪ Zorg ervoor dat alle documenten van uw regenwatersysteem bij of in de omgeving van de
apparatuur ligt
▪ Voer het onderhoud altijd volgens de Installatie- en gebruiksaanwijzing van de betreffende
producten.
▪ Zorg bij het uitvoeren van de werkzaamheden er altijd voor dat het regenwatersysteem
spanningsvrij en drukloos is.
▪ Alle activiteiten over het onderhoud en inspectie van het systeem dienen door de
eigenaar zorgvuldig te worden gedocumenteerd.
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Werkinstructie
Uit te voeren onderhoud

Onderdeel

Onderhoud

Frequentie

Dakgoten

Controleren op (rottende) vervuiling;

2 maal per jaar

indien aanwezig dit verwijderen
Regenwatertank

Laten leeglopen, bodem en wanden

1 maal per 2-5 jaar

schoonschrobben
Purain filter

Controleren op vervuiling; indien

1-2 maal per jaar

aanwezig dit verwijderen
Onderwaterpomp

Microfilter en actief koolfilter

Visuele controle

1-2 maal per jaar

Reinigen

1 maal per jaar

Vervanging filtervlies en kool

1-4 maal per jaar
(afhankelijk van
waterkwaliteit)

Expansievat

Voordruk controleren en zo nodig

1 maal per jaar

herstellen
Suppletie-unit en

Visuele controle

1-2 maal per jaar

niveaumeting

In bovenstaande tabel staat een richtlijn voor het preventieve onderhoud. In alle gevallen geldt dat de
vervuiling die in de praktijk wordt geconstateerd kan leiden tot een verlaging of verhoging van de
frequentie van onderhoud.
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