
 Versie dec. 2010  Pagina 1 van 1

 

De CRW Regenwaterbesturing is speciaal ontwikkeld als 
complete oplossing voor hergebruik van regenwater.  
 
CRW CONDOR Regenwaterbesturing. 
De markt voor het gebruik van regenwater in plaats van drinkwater voor 
bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet, de wasmachine en het wassen van de 
auto zal naar verwachting in de komende jaren een zeer sterke groei meemaken. 
Niet voor niets heeft men een intensieve reclame campagne gestart om het 
gebruik van regenwater te promoten. Met uitspraken zoals “drinkt u ook wel eens 
water uit het toilet” tracht men het gebruik van regenwater onder de aandacht te 
brengen bij het grote publiek. Het ongecontroleerd onttrekken van water uit de 
diepere grondlagen (drinkwater) resulteert tot het uitdrogen van de bodem in ons 
land. Regenwater kan uitdroging niet voorkomen daar het regenwater als gevolg 
van o.a. verstedelijking steeds sneller wordt afgevoerd naar uiteindelijk de zee. 
Het is dus daarom dat regenwater in de toekomst meer zal en moet worden 
gebruikt. 
 

TECHNISCHE GEGEVENS: 
 
Niveau meetprincipe 
Niveausonde 4 – 20 mA (tweedraad systeem)  
Werking 
Toelaatbaar bereik van de voedingsspanning 
230V-AC +/-15% 
Positie willekeurig 
Vermogensgedeelte 
Pompvermogen max 1.8 kW 
HAND/AUTO schakelaar 
Uitgangskontakten 
Potentiaal Vrije storingsmelding 

Behuizing 
Afmeting 180X100X100 mm 
Wandmontage 
Beschermingsklasse IP54 
Aanraakveilig volgensVBG4 
Bediening en weergave 
LCD-Display 1regeling (1x16 tekens) 
3 programmeertoetsen 
2 LED's 
Aansluitwijze            
Schroefloze klemmen max. 1x2,5mm 
*Voorlopige technische gegevens 

Niveaubesturingen Motorbeviliging CS(T) CMS(T) – Techni Secificaties CMS(T) – Tech. Spec. / Afmetingen                          CRW Regenwaterbesturing 

CRW regenwaterbesturing 
Met de Condor CRW regenwaterbesturing 
bewijzen wij te meer innovatieve partners te 
zijn voor installaties voor het hergebruik van 
regenwater. De CRW is een niveau 
afhankelijke besturing tot een meetbereik van 2 
m. De besturing regelt het volautomatisch 
bijvullen van de installatie met behulp van een 
niveausonde 4-20 mA (condor TRA). De 
noodzakelijke droogloopbeveiliging voor de 
pomp, het automatisch uitschakelen ingeval 
van storing als ook het aansturen van de pomp 
en het regelmatig aansturen van het 
magneetventiel maken het functioneren van de 
CRW compleet. 


