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Roth industriespaarbekkens 

Zijn vooral voor bedrijfsmatig gebruik be-
doeld. Wasinstallaties, tuinbouwbedrij-
ven en industriële bedrijven kunnen zo 
op rationele wijze grote hoeveelheden 
water in voorraad houden of opslaan. 
Industriespaarbekkens kunnen ook voor 
gebruik van regenwater voor technisch 
gebruik in huis ingezet worden. Desge-
wenst worden de reservoirs met aanvul-
lende buisaansluitingen voorzien. Speciale 
toebehoren vergemakkelijken het profes-
sionele gebruik.

Basis industriespaarbekkens

Basisindustriespaarbekkens zijn voorzien 
van een toevoer DN 100 met toevoeraf-
vlakking en een overloopsifon DN 100 
met geïntegreerde versperring tegen voor 
kleine dieren. aansluitingen bevinden zich 
aan de voorkanten van de reservoirs.

Verder zijn de Roth industriespaarbek-
kens met twee onderste flensaansluitin-
gen voorzien. Op het reservoirzadel staan 
� schroefbuizen met � ‘’ binnenschroef-
draad, alsook een revisieopening van ca. 
500 x �00 mm ter beschikking.

Uitbreidingsindustriespaarbekkens

Uitbreidingsindustriespaarbekkens zijn al-
leen met twee onderste flensaansluitin-
gen, en een bovenste schroefbuis bij het 
�000 liter reservoir, resp. twee bovenste 
schroefbuizen (3000 liter) uitgerust.

Verbinding van de reservoirs

De verbinding van de reservoirs gebeurt 
door middel van een Roth verbindings-
leiding �‘‘ (pagina ��) resp. met de Roth 
uni-flensaansluiting, T-stuk of hoek. Ver-
der is de aansluiting van een vlottend 
afnamestuk (pagina ��) op de onderste 
flensaansluitingen mogelijk.

Roth regenwaterreservoir
... voor bovengrondse opstelling in gebouwen

Reservoir Afmetingen (lxbxh) Revisieopening Gewicht Materiaalnummer
Basis-industriespaarbekken �000 Liter �0�0 x 880 x 1650 Oval 500 x �00 �� kg 1�15000��1
Uitbreidingsindustriespaarbekken �000 liter �0�0 x 880 x 1650 Oval 500 x �00 �� kg 1�15000���
Basis-industriespaarbekken 3000 liter �630 x 880 x 1650 Oval 500 x �00 1�� kg 1�15000��3
Uitbreidingsindustriespaarbekken 3000 liter �630 x 880 x 1650 Oval 500 x �00 1�� kg 1�15000���
Afmetingen in mm
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