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WATER ZUIVEREN

HET PRINCIPE

Woont u in een zone waar geen riolering

De BelleAqua Axylit® is een volwaardig

ligt en er ook in de toekomst geen

alternatief voor de klassieke

komt? Dan dient u een individuele

waterzuiveringssystemen, die steeds vaak

waterzuiveringsinstallatie te plaatsen.

zware ingrepen op de locatie meebrengen.

Informeer bij uw gemeente of rioolbeheerder

Dit extensief systeem bestaat uit een

naar de zoneringsplannen om te weten of

kunststofbehuizing die we vullen met

er riolering wordt aangelegd. Ongezuiverd

xylit en deels ingraven. Deze waterzuivering

afvalwater lozen is immers verboden en

zorgt voor de verwerking van huishoudelijk

alleen een septische put volstaat niet. U sluit

afvalwater. We sluiten uw BelleAqua Axylit®

de overloop van uw septische put aan op uw

aan op een (bestaande) septische put of

eigen waterzuiveringsinstallatie.

voorbezinker.

AXYLIT

AXYLIT
BELLEAQUA
ZORGT VOOR EEN BETROUWBARE ZUIVERING
DE (BESTAANDE) VOORBEZINKER

BELLEAQUA AXYLIT® BIOBED

De (bestaande) voorbezinker doet in de

Deze ingegraven polypropyleen behuizing

eerste plaats dienst als voorbehandeling,

bevat een uniek buizenstelsel (het

waarbij de bezinkbare en zwevende stoffen

verdeelsysteem) dat zorgt voor de gelijkmatige

van het afvalwater worden gescheiden. Aan

verdeling van de vuilvracht, dankzij de

de uitlaat van de voorbezinker wordt een

uitgekiende sproeikoppen. Het systeem loopt

filterelement voorzien dat de laatste partikels

leeg na elke bevloeiing, waardoor het zichzelf

zal weerhouden. Alle afvalwater wordt hierop

ook steeds reinigt.

aangesloten. Indien nodig plaatsen we een

Het biobed wordt gevuld met xylit, een

extra voorbezinker. De inhoud is afhankelijk van

bruinkoolvezel die als bacteriedrager fungeert.

het aantal inwoners (minimaal 3000 liter).

Aangezien deze bacteriedrager ook als
voeding voor de bacteriën kan dienen,

DE POMPPUT

is er geen permanente bewoning vereist.

Het voorbehandelde afvalwater komt terecht

Het systeem is dan ook geschikt voor

in een pompput, deze verpompt het naar het

vakantieverblijven of locaties met onregelmatig

BelleAQua Axylit biobed.

verblijf. Door de gelimiteerde aanvoer heeft

®

het open filterbed voldoende tijd om de
vuilvracht te zuiveren.

VOOR MORGEN

zuiver evenwicht

KENT U XYLIT?
Bruinkoolvezel Xylit wordt ontgonnen op een
diepte van 50 à 100m en heeft een gevoelig
lagere ecologische voetafdruk dan vaak
gebruikte gelijkaardige vezels. Het hoge
aandeel harde koolstof zorgt voor meer
duurzaamheid.
De vezel is gemiddeld 5 miljoen jaar oud.
Ze hebben een zeer onregelmatige structuur
en bevatten interne capillaire kanalen
van oude plantenvezels, waarmee ze een
hoge porositeit en een grote ruwe interne
oppervlakte bekomen. De noodzakelijke
biofilm ontwikkelt zich zeer snel en met hoge
dichtheid op de vezels. Bruinkool bevat van
nature lucht in de miljoenen microporiën,
waardoor extra beluchting toevoegen
overbodig is.

AXYLIT

BELLEAQUA AXYLIT® IS DE MEEST COMPACTE EN DUURZAME WATERZUIVERING
VAN HAAR GENERATIE

DUURZAME GRONDSTOF
• Xylit is een natuurlijk product en is een
substraat van Europese oorsprong.

productie

• Xylit produceert na gebruik geen
restafval.

product

planten

AXYLIT

CRADLE TO CRADLE

• Xylit is herbruikbaar en composteerbaar.
• De behuizing is van gerecycleerd

kunststof.
• Alle gebruikte grondstoffen zijn niet-toxisch
biologische
stoffen

en niet schadelijk voor het milieu.

gebruik

bio-degradatie

BIOLOGISCHE CYCLUS

DUURZAME PRODUCTIE
De installatie wordt:
productie

• lokaal ontwikkeld
• gemaakt met componenten die

recycleerbaar of herbruikbaar zijn

product

herbruikbaar

• geproduceerd met hernieuwbare 		

energie en verbruikt haast geen stroom 		
(te verwaarlozen stroomverbruik, 3kW / IE / jaar)
• gemaakt met aandacht voor de

watervoetafdruk
gebruik

• sociaal verantwoord geproduceerd
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Met de ervaring van BelleAqua is de
betrouwbaarheid van uw installatie
gegarandeerd.

VOORDELEN
• Installatie gedeeltelijk ondergronds opgesteld,
bijna geen grondverzet
• Plaatsing boven grondwatertafel, bronbemaling
niet nodig
• Afvoer op natuurlijke wijze (gravitaire lozing)
• Robuuste, dubbelwandige, UV-bestendige
behuizing
• 100% geurvrij omdat xylit een koolstofbron is
• Xylit is integraal composteerbaar
• Geen toevoeging van voedingsstoffen
• Bijzonder laag energieverbruik (3 kW /IE / jaar)
• Performant foutdetectie-systeem
• Onderhoudsvriendelijk
• Geleverd met conformiteitsattesten conform
Vlarem II, CE-geattesteerd, Vlaminor- en 		
BENOR-gecertificeerd
• Esthetisch te integreren in uw tuin
• Optioneel: meerdere mogelijkheden in afwerking
(verschillende houtsoorten, blauwe hardsteen,…)
• Optioneel: besturingskast uitvoerbaar in alle
RAL-kleuren

AXYLIT

G

AXYLIT
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De VLAMINOR-certificaathouder mag slechts afschriften van het volledige certificaat verspreiden.
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De VLAMINOR-certificaathouder is ertoe gehouden elke rechtstreekse afnemer van het gecertificeerde
product op diens eenvoudig verzoek gratis een volledig afschrift te bezorgen van het VLAMINORcertificaat.

11.6.7 Productidentificatie en gebruik van het VLAMINOR-logo
De producten zullen duidelijk geïdentificeerd worden op de afleveringsbon .

Van zodra het VLAMINOR-certificaat verleend wordt, wordt bij iedere gecertificeerd product de
vermelding: “met certificaat VLAMINOR” geplaatst, gevolgd door het identificatienummer van de
TROUW
VLAMINOR-certificaathouder,
het identificatienummer van de technische fiche en het VLAMINORlogo. Deze gegevens dienen gegroepeerd vermeld te worden.

Het VLAMINOR-logo dient op volgende wijze aangebracht te worden:
In kleur

of in wit/zwart

Wanneer u kiest voor een BelleAqua Axylit® zorgen
wij ervoor dat uw afvalwater zorgeloos gezuiverd

ua bv
BelleAq
o8
Den Isom
ezel

of


stw
Tijdens de toelatingsperiode kan, mits schriftelijke toelating doorW
Certipro
verleend, de vermelding “in
2990 uuvan de vergunningshouder en het
toelatingsperiode VLAMINOR” gevolgd door het identificatienummer
identificatienummer van de technische fiche, worden toegevoegd. Het VLAMINOR-logo mag nog niet
aangebracht worden.

wordt. Uw installatie voldoet aan de strengste
kwaliteitseisen en wordt gecontroleerd door

11.7 Toezichtaudits (controlebezoeken) tijdens vergunningsperiode
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20

De certificatie-instelling zet haar controleactiviteiten op een dusdanige manier op dat alle representatieve
onderdelen en functies binnen het toepassingsgebied van het kwaliteitssysteem op regelmatige basis
worden geauditeerd. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de wijzigingen
3 de certificaathouder
566-bij
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EN 12
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wanoodzakelijk
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estic
agedgepland
van het volledige systeem. De toezichtaudits
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andere
controleactiviteiten zodat
dom
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de certificatie-instelling het vertrouwen behoudt dat
de certificaathouder
atment of in de periode tussen
BIOBED
for tre
hercertificatie blijft voldoen aan de eisen.
AXYLIT
Voor het programma voor de toezichtaudit wordt verwezen naar 9.2
:

11.8 Behoud van certificatie duct's

-Pro

referenc

e code

PP

De certificatie-instelling zet de certificatie
aterial: voort indien de certificaathouder heeft bewezen te blijven
voldoen aan de eisen van de -M
normen. Ze kan de certificatie blijven voortzetten op basis van een positieve
conclusie van de auditor zonder verder onafhankelijke beoordeling
COD
atment: door de certificatieraad (zie 4.4.2).

Wij kunnen uw installatie optioneel opvolgen en
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bijsturen via telemetrie. Voor beheer en opvolging
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Ons uniek beheersysteem ALERT volgt uw installatie op
d.m.v. telemetrie:
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Periodieke aanmelding
Ontvangen van alarmeringen
Prioriteitsbepaling van alarmeringen
Automatische aansturing van één van onze
techniekers
• Registratie en rapportering
Met ons team van ervaren techniekers bieden wij u
dagelijks expertise en oplossingen voor zuiver waterbeheer.
Vanuit de software kunnen wij tekstberichten of e-mails
sturen naar het door u ingestelde mobiel nummer.
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Periodiek onderhoud
Technische controle van de installatie
Preventief
vervangen van onderdelen
File:
Uitvoeren van metingen
Nemen van stalen waarvan de analyse gebeurt
door een erkend labo
• Interventie bij foutmelding
• Rapportering
echnische
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PLAATSING
MET BEPERKTE IMPACT

• Al het huishoudelijk afvalwater (keuken, badkamer,
toiletten, lavabo’s, uitgietbakken, ...) dient
aangesloten te worden op de voorbezinker.
• Om geurhinder te vermijden, raden wij aan om
het (grijs) sanitair afvalwater (bad/douche/lavabo/
keuken/uitgietbak/handenwasser…) aan te sluiten
op een sifonput.
• Hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) zijn
steeds afzonderlijk aan te leggen. In geen geval
mag hemelwater mee aangesloten worden op
uw systeem voor Individuele Behandeling van
Afvalwater (IBA). Dit is ook belangrijk voor uw latere
“keuring van private riolering”. Bij een bestaande
woning moet je soms afkoppelingswerken
uitvoeren.
• De beperkte grondwerken worden uitgevoerd met
een minigraver voorzien van aangepast onderstel,
met behulp van hijsbanden kan de behuizing
worden ingelaten in de bouwkuil.
• Een ontluchtingsbuis Ø 75 mm wordt afzonderlijk
voorzien.
• Bij de IBA hoort een besturingskast die steeds
toegankelijk is bij storing of onderhoud.
• De elektrische aansluiting gebeurt met een kabel
van het type (E)XVB 3G 2.5mm. Deze sluiten we
aan op een afzonderlijke zekering van 16 Ampère.

AXYLIT

TECHNISCHE INFO BELLEAQUA AXYLIT®

AANNAME LUCHT

BESTURINGSKAST 'ARIA 43'
(OPTIONEEL: SOKKELKAST)

VERDEELSYSTEEM INFLUENT

ø 315mm

400 mm

MAAIVELD

VARIABEL

MAAIVELD
950mm

400 mm

L

GESLEUFDE
EFFLUENTBUIS
GESLEUFDE
EFFLUENTBUIS
Ø 110 mm Ø 110 mm

400 mm

BELLEAQUA
0-6 IE
BELLEAQUA
AXYLIT 0-6 AXYLIT
IE
BEHUIZINGBEHUIZING
PP ZWART PP ZWART

VLOTTERPOMP
VLOTTERPOMP
DXVM 35 - 5DXVM 35 - 5
MET STOPVLOTTER
EN OPHAALKETTING
MET STOPVLOTTER
EN OPHAALKETTING

1200mm

800mm

800mm

POMPPUT
MET BUFFERVOLUME
POMPPUT MET
BUFFERVOLUME
Ø500mm Ø500mm

950mm

1000mm

1000mm

2400mm

VLOTTER
VLOTTER HOOG
PEILHOOG PEIL

GESLEUFDE EFFLUENTBUIS
Ø 110 mm

2400mm

1200mm

1200mm

STAALNAMEPUT
STAALNAMEPUT
Ø 315mm Ø 315mm
TERUGSLAGKLEP
TERUGSLAGKLEP

EFFLUENT
ø110 mm

2400mm

INLAAT
ø110 mm

INLAAT
INLAAT
ø110 mm ø110 mm

EFFLUENT
ø110 mm

EFFLUENT EFFLUENT
ø110 mm ø110 mm

VLOTTERPOMP DXVM 35 - 5
MET STOPVLOTTER EN OPHAALKETTING

AANVOER INFLUENT
AANVOER INFLUENT
VOORBEZINKER
VOORBEZINKER
INLAAT
INLAAT
ø110 mm ø110 mm

BELLEAQUA AXYLIT 0-6 IE
BEHUIZING PP ZWART
XYLIT + MERGEL
XYLIT + MERGEL

POMPPUT MET BUFFERVOLUME
PERSLEIDING
40mm
Ø500mm
PERSLEIDING
40mm

VARIABEL

800mm Variabel

Variabel

ø 315mm ø 315mm

Type

Behuizing uitwendig

Gewicht

Nuttige inhoud

Aansluiting

(IE) *

(mm) 60% ingegraven

(kg)

(l)

(mm)

0-6 IE

2400L x 1200B x 1050H

Behuizing: ca. 100

ca. 2400

110

ca. 3000

110

EFFLUENT EFFLUENT
ø110 mm ø110 mm

HYDRAULISCH
VERLOOP VERLOOP
HYDRAULISCH

VLOTTER HOOG PEIL

INLAAT
ø110 mm

400mm

STAALNAMEPUT
BESTURINGSKAST
BESTURINGSKAST
'ARIA 43' 'ARIA 43'
Ø 315mm
(OPTIONEEL:
SOKKELKAST)
(OPTIONEEL:
SOKKELKAST)
TERUGSLAGKLEP

VERDEELSYSTEEM
INFLUENT
XYLIT
+ MERGEL
VERDEELSYSTEEM
INFLUENT

Ø 500mm Ø 500mm
VERBINDING
FLEXIBELEFLEXIBELE
VERBINDING
AANVOER INFLUENT
VOORBEZINKER

300mm

400mm

300mm
MAAIVELD

950mm

VARIABEL

AANNAME LUCHT
AANNAME LUCHT
PERSLEIDING 40mm

1000mm

FLEXIBELE VERBINDING

HYDRAULISCH VERLOOP

BelleAqua / Nijverheidsstraat 6 - 8 / B-2990 Wuustwezel / +32(0)3 666 53 03 / www.belleaqua.be
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Variabel

Ø 500mm

400mm

300mm

Dragermateriaal ca. 1100
0-8 IE

3000L x 1200B x 1050H

Behuizing: ca. 120
Dragermateriaal ca. 1400

* Inwoner Equivalent - grotere installaties (IE) op aanvraag
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WATERZUIVERING
HEMELWATERGEBRUIK
INFILTRATIE
POMPTECHNIEKEN
AFSCHEIDING
BUFFERPUTTEN - BEKKENS

zuiver WATERBEHEER

SEPTISCHE PUTTEN

ONZE KLANTEN
Eigenaars van woningen

ONS BEDRIJF
Onze naam BelleAqua zegt het helemaal:

Rioolbeheerders

we bieden mooie oplossingen voor een zui-

Lokale besturen en overheidsbedrijven

ver waterbeheer. We staan in voor analyse

Recreatieve sector

en ontwerp, fabricage, plaatsing

Agrarische bedrijven

en onderhoud…een persoonlijke aanpak

Industrie en KMO’s

van A tot Z, van Analyse tot Zuiver water.

…

AXYLIT

Den Isomo 8
B-2990 Wuustwezel
Tel: +32(0)3 666 53 03
info@belleaqua.be
www.belleaqua.be

