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HIERONDER: CONFIGURATIE DOWNFLOW MET 12V POMP NAT 
OPGESTELD

CONCEPTEN
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A.R.E.I : ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES BOEK 1 

-SINDS 28/05/2020 ZIJN DE BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR ZWEMBADEN UITGEBREID.  
-DE REGELS ZIJN VANAF NU OOK VAN TOEPASSING OP PRIVE ZWEMBADEN, VOETBADEN ALSOOK, OP WATERPARTIJEN EN     
ANDERE WATERKOMMEN DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR PERSONEN DUS OOK ZWEMVIJVERS.

-DE REGELS VOOR OPENBARE EN PRIVE ZWEMBADEN  ZIJN OOK GELIJKGESTELD  

 A.R.E.I VERDEELT HET VOLUME VAN TOEPASSING IN 3 VOLUMES: 
-VOLUME 0 : ZWEMGEDEELTE EN TOEGANKELIJKE RUIMTE VOOR ZWEMMERS: MOERAS INCL 
-VOLUME 1 : OP 2m AFSTAND VAN VOLUME 0
-VOLUME 2 : OP 3m50 AFSTAND VAN VOLUME 0

VOLUME 3
30ma

DIFFERENTIEEL

VOLUME 2
220V CONDITIES:
1)DROOG
OPSTELLING VAN
DE 220V
APPARATEN
2)OP
VOORWAARDE
DAT 220V
APPARATEN DOOR
EEN VAN DE
VOLGENDE
MAATREGELEN
BESCHERMD ZIJN:
A)CONTACTOR
DEKSEL ON/OFF
B)30ma
DIFFERENTIEEL
PER INDIVIDUELE
BEDIENING.
C) STEKKERFICHE
IN VOLUME 3

VOLUME 1
220V NIET TOEGELATEN

CONTACTDOZEN ZIJN
HIER VERBODEN

ALLEEN 12V
TOEGELATEN:TRANSFO
VAN DE POMP MOET IN
VOLUME 2 OF 3

VOLUME 0

ALLEEN 12V
TOEGELATEN
UITZONDERING:
VERLICHTING 
(MAX
30V)

220V APPARATEN ZIJN DUS VERBODEN IN VOLUME 0&1

WERZAAMHEDEN AAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE KUNNEN ALLEEN DOOR EEN VAKMAN WORDEN UITGEVOERD. 
BIJ PARTICULIEREN IS DIT NORMAAL GESPROKEN DE STROOMVOORZIENING TUSSEN DE ZEKERINGKAST EN HET STOPCONTACT

SOURCE:

htps://economie.fgov.be/nl/publicates/algemeen-reglement-op-de A.R.E.I FOD

SWIMPOND INDIVIDUAL OASE LIVING WATER HANDELAARSCATALOOG PAGINA 330

3m50
2m

WAT ZEGT DE BELGISCHE WETGEVING OVER HET PLAATSTEN VAN DE CIRCULATIEPOMP IN EEN ZWEMVIJVER, ZWEMBAD ?



CONCEPTEN
Geniet van 100% natuurlijk zwemwater. Geen chemicaliën, alleen puur natuur. DOWNFLOW

Een zwemvijver is een vijver waarin je ook kan zwemmen. 
Bij een zwemvijver met downflow-filtering gebeurt de zuivering van 
het water volledig biologisch met een filterende moeraszone.
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Een bijkomend en niet te onderschatten voordeel van 
de zwarte folie is dat hij de warmte opneemt, zodat de 
temperatuur van het water gemakkelijk 2 tot 4 graden 
stijgt.

Deze zwemvijver heeft een natuurlijke uitstraling en is 
mooi geïntegreerd in de tuin en het landschap. Ook als 
je ‘in’ het water kijkt, blijft de ‘natuurbeleving’ intact.

 Deze zwemvijver heeft in dit opzicht helemaal ‘the look’ 
van de gewone vijver. Dit komt omdat de bodem bedekt 
is met een zwarte folie. Hiervoor wordt doorgaans EPDM 
gebruikt.

EPDM is zowel bestand tegen hoge als lage temperaturen en heeft 
een hoge weerstand tegen UV-straling. Het bewijst gedurende  
tientallen jaren uitstekende dienst.

• Air Slib: ART.NR: NWP0009: vermijd de verzading van uw downflow.
• Extra beluchting voor de bacterïen. 

• Waterflow gaat van boven naar beneden in het moeras.

• Optie UV



CONCEPTEN
Een zwemvijver met extra mechanische filter om langer en zorgeloos van de filterzone te kunnen genieten.UPFLOW

In een zwemvijver met upflow filtering wordt het water op een               
 natuurlijke manier gefilterd en gezuiverd.

Bij een upflow-systeem stroomt het water in het zwemgedeelte naar
 skimmers die meestal discreet verborgen ingebouwd zijn in de rand van 
het bad. Deze skimmers zorgen al voor een eerste ruwe filtering.
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Een voorfilter haalt na de skimmers het ‘grof vuil’ uit het water. 
Vervolgens stuurt een pomp het water naar de onderkant van het 
moerasgedeelte. Daar vindt een fijne - en hoofdzakelijk biologische  
filtering plaats.

Daarna stroomt het water weer naar het zwemgedeelte.
Trommelfilter 
gravitair opgesteld

• Waterflow gaat van beneden naar boven in het moeras.



CONCEPTEN
Een Combipool combineert de voordelen van een zwembad met die van een zwemvijver COMBIPOOL

 Het systeem garandeert een zwemvijver zonder algen en 
een minimale biofilm. In zekere zin geven we de natuur 
een boost, terwijl we er toch dichtbij blijven. 
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Een combipool is een samenwerking tussen 2 werelden:               
de biologische filtratie van een plantenzone en een modern 
desinfectiesysteem ter ondersteuning (Oxymatic). 
Een combipool is een upgrade van een zwemvijver. 

Bij een combipool, gebruiken we een 
zelfaanzuigende pomp om water via de 
onderkant van het moeras te kunnen 
aanzuigen, principe van een downflow.
Met een extra skimmer te plaatsen, is het 
aangeraden om een glasfilter extra te 
gebruiken.

Tijdens de “koudere dagen”, gemiddeld 6 maanden per jaar, hebben de planten een essentiële rol in het zuiveren van het water, ze 
nemen namelijk fosfaten en nitraten op. Niet alleen mooi maar ook nuttig!

Optie Skimmer voor ondiepe zone

Door de ondersteuning van de Oxymatic, kan de grootte van het moeras gehalveerd worden, het geeft alsook de mogelijkheid om opti-
maal van de zwemvijver te genieten, te kunnen verwarmen en de kleur van de waterdichting te kunnen bepalen.



CONCEPTEN
Chloorvrij en zoutvrij zwembadBIOPOOL

Een biopool combineert de voordelen van een strak zwembad met de nodige zorg voor het milieu.

De filtering gebeurt zonder chemische oxidanten. Is zout- en chloorvrij. Daarenboven is het water geurvrij, 
smaakloos, niet irriterend en vrij van allergieën......dus gewoon zuiver water.
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Het systeem van de waterbehandeling bij deze biobaden werkt volgens 
het ABOT hydrolyse proces (advanced Bi-polar oxydation technology). 
Het is een filtersysteem dat gemakkelijk op te stellen is in de technische 
ruimte van een poolhouse of een tuinberging en het is bovendien zeer 
onderhoudsvriendelijk.

Opstelling Biopool met control paneel  Oxymatic 80 
ART.NR:NWJ0020 

 Onze biobaden zijn uitgerust met stille (45db) watergekoelde frequentie gestuurde 
zwembadpompen.
 Dit zorgt voor een veel lager verbruik en een constantere waterkwaliteit.



CONCEPTEN
Voor ieder zijn goesting en budget4 TYPES ZWEMPLEZIER
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DOWNFLOW

UPFLOW BIOPOOL

COMBIPOOL



LEVERINGSVOORWAARDEN:

Franco levering in heel België vanaf 350 Euro, exclusief BTW.  Voor europalletten wordt een waarborg aangerekend van 18€/stuk, 
andere palletten volgens prijs leverancier. Enkel palletten in goede staat worden omgeruild bij levering en niet meer dan geleverd. 
 
In geval van schade/problemen bij levering, gelieve dit duidelijk te vermelden op de leveringsbon en/of firma New Water te  
verwittigen binnen de 24 uur na levering. Andere schadeclaims komen niet in aanmerking. De geleverde goederen blijven  
eigendom van New Water NV tot aan de volledige betaling. 
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