onmisbaar in
ieder huis…

Hoe werkt Ecoplay?
Het Ecoplay systeem bevat een reinigingstank
en een opslagtank met een totale capaciteit
van 100 liter. Bad- en douchewater wordt
opgevangen en als volgt gereinigd:
• Een skimmer verwijdert lichte vuildeeltjes
zoals zeep en haartjes die aan de
oppervlakte drijven.

Ecoplay - de intelligente manier
van watergebruik

ecovoordeel

ecoplay

spaar water en
kosten, zorg voor
het milieu...

Ecoplay is een uniek water management systeem
dat bad- en douchewater opvangt en reinigt zodat
het kan worden hergebruikt voor het doorspoelen

• Het gereinigde water wordt bewaard in de
opslagtank en kan worden gebruikt voor het
doorspoelen van het toilet.
• De Ecoplay Control Unit zorgt ervoor dat er
altijd voldoende water van voldoende kwaliteit
beschikbaar is.

van het toilet.

Ecoplay verbruikt bijna geen energie.

Ecoplay reduceert het leidingwaterverbruik van een

Ecoplay werkt ook bij
uw afwezigheid!

gemiddeld huishouden tot 30% en werkt zodoende
ook kostenbesparend (leidingwater, energie en
rioolheffing).
Door hergebruik van water en beperkt
energieverbruik vormt Ecoplay een praktische en

Innovatie in
water management

• Zwaardere vuildeeltjes zakken naar de
bodem van de reinigingstank en worden
weggespoeld naar het riool.

betaalbare oplossing voor de toenemende
milieuproblematiek.

Indien u gedurende langere tijd afwezig
bent herkent de control unit de verandering in
watergebruik. In dit geval wordt automatisch
het water in het systeem door leidingwater
vervangen.

Water naar
tweede toilet
Aansluiting
leidingwater

ecoplay

Water opgevangen
van bad/douche

Voor wie is Ecoplay belangrijk?

Opslagtank

Eenvoudig te installeren
Ecoplay kan zowel in nieuwbouw - als in
renovatieprojecten eenvoudig worden
geïnstalleerd. Er zijn 4 versies beschikbaar.
Reinigingstank

Control unit

Afvoer
naar riool

Zwevend
of staand
toilet

Voordeel

Bewoner

Besparing van water en kosten.
Positieve bijdrage aan het milieu.

Ontwikkelaar
Architect
Adviesbureau

Gunstige energieprestatienorm (EPN).
Positieve werking bij verkrijgen bouwvergunning.
Speelt in op toekomstige bouwvereisten.

Overheid
Lokale overheid
Milieu-organisaties

Gunstig effect op ‘duurzaamheid’.
Draagt bij aan een beter milieu.

Ecoplay - geen omkijken naar
Testen waarbij meer dan 20 jaar intensief gebruik
werd gesimuleerd hebben bewezen dat het
Ecoplay-systeem volledig storingsvrij is.
Alle facetten van het systeem, variërend van het
reinigende vermogen tot en met de efficiency van
de control unit, zijn vrij van problemen gebleken.

Inbouw
toiletsysteem

Belanghebbende

Het Ecoplay - systeem voldoet aan alle
toepasselijke richtlijnen en voorschriften, en is
KIWA goedgekeurd.
Ecoplay is ontworpen als een onderhoudsvrij
systeem. Het systeem bevat geen filters die moeten
worden gereinigd of vervangen. De garantie op het
ssysteem bedraagt één jaar en op de onderdelen
vijf jaar.

Ecoplay thuis
De Ecoplay unit neemt niet meer ruimte in beslag
dan een normaal inbouwtoilet. Het systeem wordt
geplaatst achter een wandpaneel dat naar keuze
kan worden betegeld of anderszins afgewerkt.
Vrijwel ieder type zwevend of staand toilet kan
worden gemonteerd. Een kleine display in de
achterwand geeft de actuele waterbesparing weer.

Hoeveel water kunt u besparen?
Gemiddeld
waterverbruik per
persoon per dag*

Toiletwaterverbruik
per persoon
per dag*

Ecoplay
waterbesparing per
persoon per jaar

134 liter

39 liter

Tot 14.000 liter

*Ministerie van VROM 2003
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