
Alt til dine VA projekter

En almindelig dansk familie 
kan spare op til 50 % 
af deres drikkevand, 
med GRAFs regnvandsanlæg

Komplet løsning,
kun med GRAF
komponenter!



GRAF regnvandsanlæg 
til havebrug

FORDELE
◊ Genanvend regnvand til fx have og blomstervanding/

væksthuse, rengøring ude og inde, bilvask og vask af 
solcelleanlæg 

◊ Let at installere og bruge
◊ Anvender almindelig slangekobling og en trykfølsom 

pumpe til automatisk vandaktivering, der er lavet til 
Gardena®-systemet

◊ Lille synlig overflade
◊ Lavere strømforbrug – systemet aktiveres ved trykfald 

og kræver kun strøm, når det bruges. 
◊ Pumpen skal ikke tømmes eller tages op af tanken om 

vinteren.

LØSNINGEN INDEHOLDER
◊ Platin tank
◊ Standard dæksel tåler 150 kg belastning. Støbejerns 

dæksel tåler 12,5 tons
◊ Før tank monteres rendestensbrønd/tagnedløbsbrønd
◊ Mulighed for integreret filterpakke med kurv/si
◊ Kan leveres med forskellige pumpeløsninger
◊ Mulighed for integreret tilslutning for haveslange

Justerbart teleskopdæksel 
med slangeudtag

Integreret kurvefilter og mulighed 
for at instalere dykpumpe

Standard dæksel tåler 150 kg 
belastning. Støbejerns dæksel 
tåler 12,5 tons



GRAF regnvandsanlæg 
Professionel, til genanvendelse 
i hus og have

FORDELE 
◊ Genanvend regnvand til fx vaskemaskine, toiletbesøg, 

have og blomstervanding/væksthuse, rengøring ude 
og inde, bilvask og vask af solcelleanlæg

◊ Professionel løsning
◊ Patenteret filterteknologi og tilslutning til brugsvand i 

huset
◊ Let at montere med modulopbygning
◊ Kontrolsystem med microprocessor
◊ Digital visning af vandniveau
◊ Lille synlig overflade
◊ Lydsvag, kun 49db.

LØSNINGEN INDEHOLDER
◊ Platin tank
◊ Standard dæksel tåler 150 kg belastning. Støbejerns 

dæksel tåler 12,5 tons
◊ Før tank monteres rendestensbrønd/tagnedløbsbrønd
◊ Mulighed for filterpakke 
◊ Pumpepakke Professionel inklusiv drikkevandsmodul/

Aqua-Center-Silentio

GRAF Aqua-Center-Silentio Integreret filterpakke Standard dæksel tåler 150 kg 
belastning. Støbejerns dæksel 
tåler 12,5 tons



Så meget drikkevand kan du spare

Oldebjerg AS, Industrivej 2, 4180 Sorø, Tlf. +45 57849023, info@oldebjerg.dk, www.oldebjerg.dk

Alt til dine VA projekter

Bad/bruser 39 L

Opvask 8 L

Hygiejne 8 L

Madlavning  3 L

Andet 6 L

KRÆVER DRIKKEVAND ~50 % REGNVAND KAN BENYTTES ~50 %

Gennemsnitlig 
forbrug: ~130 l 

pr. dag for
1 person

Toilet besøg 39 L

Vask og rengøring 15 L

Havevanding 9 L

Bil vask 3 L

Total volume
(Liter)

Bredde b
(mm)

Længde l
(mm)

Højde h
(mm)

Højde hges
(mm)

Min. højde
Teleskop Maxi
(mm)

Max. højde
Teleskop Maxi
(mm)

Vægt
(kg)

1500 1250 2100 700 1015 1155 1355 82

3000 2100 2450 735 1050 1190 1390 180

5000 2300 2890 950 1265 1405 1605 250

7500 2250 3600 1250 1565 1705 1905 360

Max. jorddække 
(uden grundvand/last): 
1200 mm

Max. akseltryk: 
2,2 t

Max. totalvægt: 
3,5 t
 
Max. pumpelængde: 
15 m fra pumpe til tank 

Anbefalet jorddække 
ved kørsel: 
700-1000 mm

Grundvandsstabil: 
Til tankkarm

Anbefalet jorddække 
ved nedgravning i 
grundvand: 
700-1200 mm

Tilslutning: 
4 x DN 100

hges

h

lb

315 mm

Ø 650 mm

GRAF Platin tank, tekniske data

Du kan købe alt, hvad du skal bruge til dine VA projekter, hos Oldebjerg. Vi har åbent til kl. 16.00 på hverdage, og så har vi et af Sjællands mest  

velforsynede lagre. Ved at handle med os sparer du både tid og penge som du kan bruge på at gøre din forretning endnu bedre.


