
Onderdelen

PE huis, uitneembaar en PE putfilter, losse PVC ring en kap

DuBoRain Centrale 
Filterunit

Assortiment
type maatvoering (mm) artikelnummer

PE Filterunit 400 x 160 20038600

PE Filterunit 400 x 200 20038601

PE Filterunit 400 x 250 20038602

PE Filterunit 400 x 315 20038602

PE Putfilter t.b.v. Filterunit 20038604

Toepassing

Een filtervoorziening dient te worden toegepast voordat het 

opgevangen regenwater een infiltratievoorziening (kratten en/

of buizen) binnenstroomt. Centrale filtering is een effectief 

alternatief als lokale filtering bij de inzamelpunten geen optie 

is. De compacte filterunit dient in een inspectieput (kunststof of 

andere materialen) te worden gemonteerd met een minimale 

binnendiameter van 800 mm. Onderin de inspectieput zal het 

gefilterde zand en vuil worden opgevangen.

Beschrijving

Het huis van de centrale filterunit is gemaakt van PE met aan 

weerszijden twee spie-einden. Eén van deze spie-einden is 

bedoeld voor de aansluiting op het infiltratiesysteem. Het andere 

spie-eind is op de zelfde hoogte geplaatst en is afgedekt met een 

verwijderbare kap. Door het uitnemen van het filter is toegang 

met inspectiecamera’s naar de aangesloten infiltratiesystemen 

mogelijk via dit spie-eind. Boven- en onderop het huis bevinden 

zich PVC ringen die het putfilter borgen en als afdichtingen 

fungeren.

Het regenwater stroomt de inspectieput binnen. Bij het stijgende 

waterniveau zal het water van binnenuit door het putfilter en 

naar de uitgang van de centrale filterunit stromen. Door het 

grote filteroppervlak is de stroomweerstand minimaal en zal 

het regenwater het filterelement gemakkelijk en snel passeren. 

En omdat de beluchting niet wordt onderbroken door het 

filter zal de toestroom van het gefilterde regenwater naar het 

infiltratiesysteem niet worden gehinderd. Ook bij een overvloedig 

aanbod van regenwater zal het filter niet belemmerend werken.
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De centrale filterunit is leverbaar met 4 verschillende aansluit- en 

inspectie diameters: 160, 200, 250 en 315 mm. Het standaard 

putfilter heeft een maasgrootte van 0,6 x 8 mm. Op aanvraag 

kan een andere maasgrootte of ander filtermateriaal worden 

toegepast. De centrale filterunit kan in ieder type inspectieput met 

een minimale binnendiameter van 800 mm worden geplaatst. De 

uitgang van de filterunit kan in een steekmof worden gestoken of 

in de wand van een PE inspectieput worden gelast. 

Putfilter

Omdat de levensduur van Infiltratie- en Transport (IT) systemen 

sterk wordt beïnvloed door de mate waarin regenwater wordt 

gefilterd voordat het geïnfiltreerd wordt, is er bij DYKA veel 

aandacht besteed aan het filterelement voor de DuBoRain centrale 

filterunit. Dit filterelement, het putfilter, bestaat uit een gaas met 

een maaswijdte van 0,6 x 8 mm. Door de uitgekiende vorm van de 

mazen spoelt vervuiling van het putfilter af en kunnen vuildeeltjes 

zich niet op het filter nestelen. Door de toepassing van PE is de 

hechting van vuil aan het maas minimaal. Het filterelement is al 

een groot aantal jaren succesvol toegepast in vele DYKA straat- en 

trottoirkolken. Het putfilter kenmerkt zich verder door:

Volledige filtering doordat al het regenwater door het putfilter 1. 

geleid wordt.

Verwijdering van zelfs zeer kleine deeltjes uit het regenwater 2. 

door fijnmazige filtering.

Zeer eenvoudige installatie.3. 

Onderhoudsarm door unieke zelfreinigende eigenschappen.4. 

Zeer betrouwbaar en lange levensduur. 5. 

Onderhoud

Bij normaal gebruik is vervanging van het putfilter niet nodig. 

Reguliere inspectie van de centrale filterunit en putfilter wordt 

sterk aanbevolen. Voor een doeltreffende werking van het 

filter dient het niveau van het gefilterde zand en vuil onder de 

onderzijde van de centrale filterunit te blijven.  Het sediment 

onderin de inspectieput kan eenvoudig met een kolkenzuiger 

wordt verwijderd. Hiervoor hoeft niet noodzakelijk het puffilter uit 

het huis te worden verwijderd. 

Maatvoering

Eigenschappen

Kostenefficiënte oplossing voor centrale filtering van •	

regenwater.

Compacte filterunit kan in elk type inspectieput worden •	

ingebouwd. Kan desgewenst samen met een DYKAMAX of 

PE inspectieput worden geleverd.

Leverbaar met verschillende aansluitdiameters.•	

Standaard putfilter is geoptimaliseerd voor de filtering van •	

zelfs zeer kleine deeltjes.

Door het grote filteroppervlak wordt het debiet van het •	

instromend regenwater niet beperkt.

Kan worden uitgerust met andere filters.•	

De inspectiemogelijkheid van het aangesloten •	

infiltratiesysteem blijft behouden.

Het verwijderen van het opgevangen zand en vuil is •	

eenvoudig. 
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SECTION A-A 
SCALE 1 : 5

Afsluitdeksel ø400mm met gat 
en centreerrand tbv filter

Afsluitkap
Filter ø315mm

PPS FILTER UNIT D [mm] d [mm]

400x160 400 160

400x200 400 200

400x250 400 250

400x315 400 315
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