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Rainfresher innovaties 

Rainfresher: nu ook voor grotere regenputten tot 15.000 liter. Introductie op TuinXPO 2016: 

http://www.tuinxpo.be/nl/nieuwigheden/n/5177/rainfresher-nu-ook-voor-grotere-regenputten-tot-

15000-liter 

De Rainfresher is intussen een gevestigde waarde wanneer het op geurbestrijding in regenputten 

aankomt. Het klassieke model met zonnepaneel kon tot 5000 liter water behandelen. Met de nieuwe 

connector box, kunnen we nu ook grotere reservoirs aanpakken. Door drie cellen op een connector 

met transformator aan te sluiten, kan nu bijna elk huishoudelijk regenwater-circuit helder en geurvrij 

functioneren. 

De meest recente innovatie van Rainfresher laat toe om regenputten tot 15.000 liter geur- en kleurvrij 

te houden. Waar vroeger een stinkende regenput jaarlijks gereinigd diende te worden is dit nu met 

de Rainfresher technologie niet meer nodig.   

De Rainfresher Classic is geschikt voor openstaande vaten tot 1000 liter. Wanneer de regenput 

afgeschermd is van zonlicht dan kan het systeem tot 5000 liter aan.  De nieuwe Rainfresher kan 

afgesloten regenputten tot 15.000 liter aan. 

Hoe werkt het? Een  vlotter drijft in het water-reservoir. Binnenin de vlotter zit een ‘hydrolyse’ cel. 

Deze maakt actieve zuurstof los uit de watermolecules. Die borrelen als kleine luchtbelletjes  omhoog 

door openingen. De actieve zuurstof verteert bacteria die de geurhinder veroorzaken. In open 

reservoirs verhindert het algenbloei . Zo houdt U het water op een eenvoudige manier schoon.   

Doordat er geen schadelijke producten toegevoegd worden is het water perfect veilig en bijvoorbeeld 

geschikt voor begieten van bloemen en planten.  

De Rainfresher kan gebruikt worden voor alle waterelementen  of fonteinen zonder vissen. Door enkel 

met regenwater aan te vullen vermijdt u ontsierende algengroei. Ook geschikt voor gebruik in een 

houten Hot Tub!!  

Het Classic systeem wordt zowel via een transformator op het elektriciteitsnet aangesloten of ter 

plaatse gevoed via een aangepast zonnepaneel. De nieuwe Rainfresher set voor 15.000 liter is enkel 

verkrijgbaar met aansluiting op het elektriciteitsnet.  

Toepassingen: elke opgeslagen watervoorraad zoals  waterelementen in de tuin, regenton, 

regenputten, watervoorraad op boten of schepen, hemelwater, spiegelvijvers, borrelstenen, ... 

  



 

 

Voor meer informatie: er staat een demo toestel op de stand van De WaterArchitect: stand 119 

http://www.waterarchitect.be 

 


