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Filtering en reiniging
Hergebruik en infiltratie van regenwater zijn een verstandige keuze voor het nageslacht.  Water is immers een 
kostbare grondstof, waarmee spaarzaam dient omgesprongen en die optimaal dient te worden aangewend.

Voorwaarde hiervoor is echter een voldoende reiniging of filtering voor buffering en infiltratie.  Met het oog 
hierop ontwikkelde Dyka een aantal hulpmiddelen.  Een greep hieruit vind je beneden.

Bolroosters
Dyka bolroosters zijn makkelijk te monteren in gootuitlopen en regenwaterpijpen.  Zij voorkomen dat bladeren 
en grote verontreinigingen van het dak in de regenwaterafvoeren belanden.  Een regelmatige reiniging van de 
dakgoot is uiteraard wel een voorwaarde.

Bladvanger
Deze kunststof bladvanger heeft een lengte van 3m en wordt in de goot geplaatst als loofafscheider.  Kleur: 
zwart.  Bij toepassing is een regelmatige reiniging van de dakgoot een voorwaarde.

Loofafscheider
De loofafscheider wordt net boven het maaiveld geplaatst in de RWA standleiding, zodat hij ook dienst kan 
doen als overlaat.  Voor de bovenzijde van de afscheider wordt standaard een verloop 110/100-80 meegele-
verd.  De onderuitlaat is een verjongd spie-eind 110 dat in een PVC-buis 110x3,2mm past.

Standleidingfilter
De standleidingfilter wordt eveneens op de verticale RWA-leiding geplaatst.  Hij filtert bladeren, takjes en zelfs 
zanddeeltjes uit het regenwater afkomstig van het dak.  De verwijderbare zeef is makkelijk te inspecteren en te 
reinigen.
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20021610 100

20021609 70/80
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Breedte Lengte

20025156 100-125 3m

20025157 150-180 3m
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20028077 120

20028078 150

20028079 200

PVC Gegalvaniseerd  staal

DYKA 

artikelnr.
Aansluiting

20033862 110/100-80
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Aansluiting

20021607 110/100-80



Volumefilter VF1
De volumefilter biedt een blijvend hoog rendement.  Hij werkt volledig volumestroomonafhankelijk.  Maximale 
capaciteit 10 l/s.

Supra filter
Deze rechte filter is voorzien van een inspectieopening en is ideaal voor de inbouw achteraf in het mangat van 
betontanks.

Wisselsprongfilter
Deze filter is leverbaar met of zonder klep en is ideaal voor nieuwe of bestaande systemen.

LiLo filterpakket
Bestaat in twee uitvoeringen:
Toepassing huis: samengesteld uit een Supra filter met uitloop onder 90°, rustige instroom, overstroomsifon 
en gepatenteerde snelkoppeling voor buis-buis verbinding.
Toepassing tuin: samengesteld uit een filterkorf, een variabel ophangprofiel en een overstroomsifon.

Zandvangput
In de zandvangput bezinken de kleine onzuiverheden en stroomt het gefilterde water door een gaasfilter naar 
het infitratie- of bufferbekken.  Hij is standaard voorzien van een PVC-kap.  Andere diameters en uitvoeringen 
op aanvraag.
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Uitvoering

20021619 Filter Ø110

20021623 Filter met klep Ø110
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Uitvoering

20021625 VF 1 - Filter

20021626 Opzetstuk incl.

20021624 Opzetstuk

DYKA 

artikelnr.
Ø Uitlaat Inlaat

20021631 315 125 110
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Maatvoering

20039725 Aansluit. Ø110
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Toepassing huis Toepassing tuin



Straatkolk
Het bovenstuk is voorzien van een deksel met RWA-waaiermotief.  In de onderbak wordt een korffi lter ge-
plaatst die vervuiling door bladeren en takjes tegen gaat.  De straatkolk doet tevens dienst als zandvanger.

Centrale fi lterunit
Is geschikt voor montage in een inspectieput in kunststof of in traditionele materialen met een minimale 
binnendiameter van 800mm.  Wordt geleverd exclusief uitneembare (en eventueel vervangbare) fi lter.  
Materiaal: PE. Kleur: zwart.
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Ø Uitvoering

20021627 315 Bovenstuk

20021628 315 Met vergrendeling

20021630 315 Korffi lter

20023168 315 Onderbak
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Ø Aansluiting

20038600 400 160

20038601 400 200

20038602 400 250

20038603 400 315

20038604 400 Filter


