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For pure  
adventures

Het avontuur 
tegemoet!



Reizen met een caravan of camper heeft altijd gestaan voor vrijheid en  
onafhankelijkheid - voor de mogelijkheid om de waarde van de tijd vrij vorm te 
geven. Om vrij te zijn van beperkingen. Om vrije tijd met vrijheid te gebruiken. 

De vrije tijd en de vrijheid van onze klanten verrijken - dat is wat REICH sinds 
1975 doet als fabrikant van ideeën en beproefde en nuttige technologieën,  
producten en oplossingen voor alle aspecten van mobiel reizen. 

Met ons succesvolle merk REICH Water Solutions leveren wij de kwaliteit  
die vrijheid zonder beperkingen mogelijk maakt. En als familiebedrijf beloven wij 
dat deze kwaliteit niet alleen gemaakt is voor het reizen - maar voor de blijvende 
waarde die het voor mensen heeft.

reich-web.com

KWALITEIT BELEVEN – 

       ONGEACHT WAAR 
DE REIS NAAR  
     TOE GAAT

Reizen zijn waardevol.  Het z i jn ervar ingen 
die ons ontroeren. Het z i jn her inneringen 
die bl i jven. Wie reist ,  wil  niet al leen een 
vakantie van het dagel i jkse leven.  
Wie reist ,  wil  z i jn kostbare t i jd optimaal 
benutten. Om de waarde van vr i jheid te 
voelen. Vr i j  hebben en vr i j  z i jn .

Uw partner voor  

innovatieve en duurzame 

ideeën voor een comforta-

bele vakantie op wielen.

Steffen Bender, Management



Niet alle produkten vermeld in dit  
produktoverzicht zijn op de Benelux markt  
verkrijgbaar. Vraag uw dealer naar de  
beschikbaarheid. 



ONZE WINNAARS

REICH GmbH | Onderscheidingen

Mengkraan

VECTOR
onderscheiden met de Caravaning Design Award 
2012/2013

Mengkraan

CASCADA
onderscheiden met de Caravaning Design Award 
2010/2011

Handdouches

JULIA
onderscheiden met de reddot Award 2011

Elektra-voorziening

E-CONTROL
onderscheiden met de Caravaning Design Award:  
best practice 2004

Bodemstekkerdoos

SWING
onderscheiden met de Caravaning Design Award: 
beste produkt 2006/2007

FOR PURE
ADVENTURES.
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WATER SOLUTIONS | Waterkranen

 > Reich-produkten zijn uitsluitend  
produkten van de hoogste kwaliteit.

 > Het gebruik van hoogwaardige  
materialen en de beste afwerking 
met oog voor detail hebben ons tot 
marktleider in Europa gemaakt.

 > Het praktische voordeel voor onze 
klant staat ook centraal bij onze 
kranen-serie.

 > Of het nu gaat om messing of 
kunststof kranen, gemetalliseerde 
oppervlaktes worden altijd galvanisch 
behandeld.

Omwille van de duurzaamheid  
gebruiken wij bewust geen goedkopere 
dampdepositie op de oppervlakken.

 > Ook zijn bij de meeste kranen met 
keramische cartridge en/of micro-
schakelaar, deze zonder uitbouw te 
vervangen. Kleine, maar fijne details, 
die u in de loop der tijd, zeker  
op waarde zult weten te schatten.

 > Dat innovatie en design meer zijn dan 
alleen woorden, kunt u op de volgen-
de pagina’s zelf zien.

WATERKRANEN
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Mengkraan

LINNEA

Mengkraan

LINNEA K
BAD
569-700000 metaal 
568-700000 chroom 
568-703000 mat zwart

Mengkraan

LINNEA
VERZINKBAAR
574-300000

Mengkraan

LINNEA L
KEUKEN 
569-800000 metaal 
568-800000 chroom 
568-803000 mat zwart
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Mengkraan

VECTOR E5
570-722500 chroom/wit 
570-792500 chroom/zwart

Mengkraan

VECTOR
Mengkraan

CASCADA

Mengkraan

VECTOR S
CHROOM
570-700000

Mengkraan

VECTOR E5 
CHROOM
570-702500

Mengkraan 

CASCADA 
BAD WIT
570-320000

Mengkraan 

CASCADA 
KEUKEN
105 mm hogere uitvoering 
570-405000C

Mengkraan 

CASCADA 
KEUKEN WIT
570-420000

Mengkraan 

CASCADA 
BAD
570-3000000

Mengkraan 

CASCADA 
KEUKEN CHROOM
570-400000
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Mengkraan

CONTUR  
E/S

Mengkraan

KERAMIK 
CONTUR S
met 30mm verlenging 
571-706000

Mengkraan

KERAMIK 
CONTUR E
opbouw met  
douche-aansluiting  
571-502010AT

Mengkraan

KERAMIK 
CONTUR E
met handdouche JULIA uittrekbaar  
571-500000661

Mengkraan

KERAMIK 
CONTUR E
met 360° zwenkbare uitloop  
571-502000

Mengkraan

KERAMIK 
CONTUR E
onderbouw met douche- 
aansluiting  
574-7000001

Mengkraan

KERAMIK 
CONTUR S90
met microschakelaar 
571-709000

Mengkraan

KERAMIK 
TREND E
onderbouw met  
douche-aansluiting 
574-9000001

Mengkraan

KERAMIK 
TREND E
opbouw met  
douche-aansluiting  
571-802010AT

Mengkraan

KERAMIK 
TREND SF
met microschakelaar 
571-960000

Mengkraan

KERAMIK 
CONTUR S
met 360° zwenkbare uitloop  
571-702000

Mengkraan

KERAMIK 
TREND S
met 360° zwenkbare uitloop  
571-902000

Mengkraan

KERAMIK 
TREND E
met 360° zwenkbare uitloop  
571-802010

Mengkraan

KERAMIK 
TREND E
met handdouche  
uittrekbaar  
571-800000801

Mengkraan

KERAMIK 
TREND SR
571-970000

Mengkraan

TREND  
E/S/SF/SR
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Mengkraan  
en waterkraan

TREND A
met verticaal neerklapbare  
metalen uitloop  
553-070000M

Mengkraan  
en waterkraan

TREND A
opbouw 
553-070900

Mengkraan  
en waterkraan

TREND A
met gebogen uitloop 
553-070500

Mengkraan  
en waterkraan

TREND A
met rechte uitloop 
553-040000

Mengkraan

KERAMIK 
SAMBA
met verticaal  
neerklapbare uitloop  
575-040040

Mengkraan

TREND  
A/C

Mengkraan

KERAMIK  
SAMBA

Mengkraan

KERAMIK 
TWIST 
opbouw 
575-040900

Mengkraan

KERAMIK 
TWIST
onderbouw 
574-600000

Mengkraan  
en waterkraan

TREND C
met keramische cartridge 
557-040000

Mengkraan  
en waterkraan

TREND A
onderbouw met  
douche-aansluiting 
51-04000
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Mengkraan

DE LUXE
540-180000

waterkraan 
541-180000

Mengkraan

MONO MIX
STYLE 2002/2005
547-050000

Mengkraan

STYLE 3000
553-030000

Mengkraan

KERAMIK 
STYLE
met keramische cartridge 
557-050000

MENGKRAAN

Eengreepsmengkraan  
ook verkrijgbaar als kranen.

Mengkraan

TWISTER  
CHROOM
575-700000

Mengkraan

TWISTER

Mengkraan

TWISTER 
ZWART MAT
575-703000



WATER SOLUTIONS | Waterkranen

Doucheplezier naar uw smaak. Wij 
hebben alle REICH douches speciaal 
ontwikkeld voor gebruik in caravans 
of campers. Ze worden gebruikt in 
combinatie met REICH-onderbouw of 
opbouwkranen.

 > Alle handdouches onderscheiden zich 
door hun uitstekende design en hun 
geometrie, die speciaal is aangepast 
aan de wastafels voor caravans en 
campers. De JULIA handdouche werd 
bekroond met de internationaal ge-
renommeerde „reddot“ designprijs.

 > De douchestraal is geoptimaliseerd 
voor gebruik in combinatie met dom-
pel- of drukpompen en garandeert u 
uniek doucheplezier.

 > Als de douchekop door kalkaanslag 
verstopt raakt, kan dit bij sommige 
modellen in een mum van tijd wor-
den verwijderd dankzij de siliconen 
anti-kalkstraalbediening.

 > Sommige handdouches kunnen 
worden omgeschakeld van straal 
naar douche. Dit is vooral handig 
wanneer de doucheset als kraan 
in de wastafel en tegelijkertijd als 
douche in de doucheruimte wordt 
gebruikt.

 > Alle douchesets zijn zowel 
draaibaar als vast verkrijgbaar. 
Voor de montage in kastjes in de 
douche-ruimte zijn verschillen-
de rozetten met 45° of 60° hoek 
verkrijgbaar.

DOUCHESETS
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Mengkraan

KERAMIK  
KAMA
met uittrekbare douche JULIA 
572-800000661

Mengkraan

KERAMIK  
CHARISMA 
.807500

Mengkraan

KERAMIK 
CARINO
572-802060

metalen uitloop 
572-80201016

MENGKRAAN
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Wandstang

DE LUXE
540-380155

Wandstang

CLASSIC
540-38010

Wandstang

TREND E
540-5500

Wandstang

CARLETTA
.206800

Wandstang

LINNEA
540-5550

WANDSTANGEN
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Doucheset

TREND E
540-5600K

Doucheset

CARLETTA
.926000

Doucheset

DUETT
563-060310D

Doucheset

DE LUXE
543-160050

Doucheset

JULIA
564-0603103D

Doucheset

JULIA



WATER SOLUTIONS | Douchesets

Duurzame en krachtige dompelpom-
pen en hun bijzondere voordelen:

 > De speciale hightech-afdichting met 
vetdepot maakt REICH-pompen bij-
zonder duurzaam en bestendig tegen 
drooglopen gedurende een korte tijd.

 > Een bij veel van onze pompen geïnte-
greerde en gepatenteerde ont-
luchting zorgt na het onderdompelen 
in de tank voor directe wateraanvoer.

 > REICH-pompen zijn extreem stil en 
nauwelijks hoorbaar.

 > Het oppervlakte van de  
behuizing is ongevoelig voor vuil,  
eenvoudig te reinigen en daarom  
bijzonder hygiënisch.

 > Een bij veel REICH-pompen geïnte- 
greerde terugslagklep vermindert de 
installatie-inspanningen.

 > hoger debiet dan drukpompen

 > 100% controle voordat ze de fabriek 
verlaten

 > laag gewicht

WATERPOMPEN
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Handdouche

CONTUR
540-57000

Handdouche

CONTUR S
540-57200

Handdouche

TREND E
540-56000

Handdouche

TREND V
540-57300

Handdouche

DUETT
540-31000

Handdouche

JULIA
540-35600

Handdouche

CONTUR RS
540-57400

Handdouche

CHARISMA
adjustable shower 
.907900

HANDDOUCHES

WATER SOLUTIONS | Waterpompen



WATER SOLUTIONS | Waterpompen

Het nieuwe, compacte krachtpakket van de  

Reich dompelpompen-serie zorgt voor voldoende  

waterdruk, zowel in de caravan als in de camper,  

en heet Power Jet.

De eisen aan de watervoorziening in caravans en 

campers zijn de laatste jaren gestaag toegenomen. 

Voldoende literinhoud en waterdruk zijn één van de 

kernvereisten geworden van de dagelijkse behoeften 

van caravan- en campergebruikers. Om deze reden 

heeft Reich zijn assortiment compacte maar krachtige 

dompelpompen uitgebreid.

Het jongste lid van de familie heet Power Jet en levert 

max. 25 l/min en 2,1 bar. Dit garandeert dat er op elk 

gebruikspunt nog steeds voldoende waterhoeveelheid 

en waterdruk is, ook bij langere leidingtrajecten of 

meerdere  geopende verbruikers.

Net als alle andere hoogwaardige dompelpompen  

van Reich beschikt ook de Power Jet standaard over 

automatische ontluchting. Een reinigingszeef of 

verschillende varianten van de terugslagventiel zijn  

optioneel verkrijgbaar.

Technische gegevens

Capaciteit: 22 l/min 
Max. druk: 1,8 bar 
Stroomverbruik  70 W 
Kabellengte: 1.000 mm

Technische gegevens

Capaciteit: 25 l/min 
Max. druk: 2,1 bar 
Stroomverbruik  75 W 
Kabellengte: 1.000 mm

POWER JET
514-0722ES

POWER JET PLUS
514-0725ES

Waterpompen

POWER  
JET

 > De dompelpompen van Reich zijn bijzonder  

duurzaam en krachtig.

 > Alle pompen zijn uitgerust met een speciale hightech 

afdichting met vetdepot. Dit is één van de redenen 

voor de uitzonderlijk lange levensduur. 

 > Veel pompen hebben een gepatenteerde, geïnte-

greerde ontluchting en zijn derhalve direct na het 

onderdompelen beschikbaar.

 > De Power-dompelpomp TWIN is ons vlaggenschip. 

Uitgerust met twee motoren overstijgt ze duidelijk 

alle andere pompen.

 > Materiaal en oppervlakte van de pompen zijn 

vuilafstotend en daarom makkelijk te reinigen en 

hygiënisch.

 > We hebben ook nagedacht over de plaatsing van  

de pompen. Tankdoppen met gemonteerde  

pompen zijn een schone zaak. Optioneel is zelfs  

een tankniveaumeter aan de tankdop leverbaar.

 > Al onze pompen zijn op aanvraag leverbaar volgens 

KTWC en DVGW W270.

DOMPELPOMPEN
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Dompelpomp TWIN

19 l/min, 1,4 bar 
515-1914121

19 l/min, 1,1 bar 
514-4419E

18 l/min, 0,9 bar 
514-0418E

15 l/min, 1,0 bar 
514-04509E

14 l/min, 0,5 bar 
516-0214

12 l/min, 0,6 bar 
514-0412

10 l/min, 0,6 bar 
516-0410

10 l/min, 0,5 bar 
514-0110



WATER SOLUTIONS | Buissystemen · Installatie · Koppelingen

Het UniQuick insteekbare buissysteem heeft vele voor-

delen ten opzichte van gebruikelijke PVC-slangen:

 > Snelle installatie door eenvoudig insteken van de 

buis in de koppelingen.

 > Indien nodig zijn de verbindingen weer los te  

maken en te hergebruiken.

 > Buisdiameter blijft ook bij gebruik van koppelingen 

behouden.

 > Installatie van radii zonder knikken.

VERSWATER- 
BUISSYSTEEM
Ø12

 > Exacte installatie zonder waterzakken, waardoor  

het risico van vorstschade in geval van niet volledig  

aftappen wordt geminimaliseerd.

 > Montage van radii tot een minimum van 55 mm  

zonder knikken.

 > Betere bescherming tegen beschadigingen dan bij  

PVC-slangen.

 > 100% dicht tot een druk van 6 bar bij 80 °C.

 > Vorstzeker

 > Voedselveilig

Met KTW en   
DVGM W270 toelating
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 > Of het nu gaat om verswater- of  
afvalwaterleidingsystemen, alle  
onderdelen zijn gemaakt van hoog-
waardige materialen, zodat uw water-
systeem geen zwakke plekken krijgt.

 > Met een breed scala aan koppelingen 
lukken zelfs de moeilijkste installaties. 

 > Losse delen van het vers- en afval-
waterbuissysteem worden eenvoudig 
in elkaar gestoken, klaar en lekvrij!

 > Beide buissystemen zijn ondoorzichtig 
en verminderen zo de vorming van 
algen.

 > Het drinkwaterleidingsysteem 
UniQuick is voedselveilig, druk- en 
temperatuurbestendig tot 6 bar 
resp. 80 °C. De buis zelf is zo flexibel 
dat deze ook in radii zonder knikken 
gelegd kan worden.

 > We hebben ook iets speciaals  
bedacht voor syfons: een reinigings-
zeef met stop die voorkomt dat  
vuilresten uw leidingsysteem lang-
zaam maar zeker verstoppen.

BUISSYSTEMEN · 
INSTALLATIE · KOPPELINGEN
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SYFONS   
EN WASBAKAF- 
VOEREN

Het Reich-assortiment omvat een breed scala aan 

syfons, afvoeren en een  stankafsluiter passend op het 

Reich afvalwatersysteem. Er is ook een vorstbescher- 

mingsdeksel voor syfons en stankafsluiter verkrijgbaar. 

Een reinigingsopening die zonder  gereedschap kan 

worden losgeschroefd is bijzonder praktisch voor de 

syfon en de  stankafsluiter. Optioneel kan de syfon  

geleverd worden met een tweede aansluiting,  

bijvoorbeeld voor een lekbak.

De afvoerschalen bij syfons en uitlopen hebben  

elk een zo groot mogelijke diameter en zijn gemaakt 

van roestvrij staal.
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AFVALWATER-
SYSTEEM

Het Reich insteekbare afvalwaterbuissysteem  

overtreft veruit andere systemen en slangen.

 > Snelle installatie door eenvoudig insteken van de 

buis in de koppelingen, daardoor minimale risico op 

ondichte verbindingen.

 > Buisdiameter blijft ook bij gebruik van koppelingen 

behouden.

 > Exacte installatie zonder waterzakken, waardoor 

het risico van vorstschade in geval van niet volledig 

aftappen wordt geminimaliseerd.

 > Betere bescherming tegen beschadigingen  

dan bij PVC-slangen.

 > 100% dicht en temperatuurbestendig  

van -40 tot + 80 °C.

 > Vorstzeker

 > Veel koppelingen, overgangsstukken en  

accessoires
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Het Reich-productassortiment omvat 
verzorgingskastjes voor bijna elk doel. 
Of het nu gaat om gas, water, douche 
of doorvoer, op de volgende pagina‘s 
vindt u zeker de „juiste“.

Alle kastjes zijn gemaakt van gekleurd, 
UV-bestendig ABS. De scharnieras van 
de deksel is gemaakt van roestvrij staal.

 > Bij de dekselsluiting kunt u kiezen 
tussen een kliksluiting of een extra 
slot voor het dekselslot.

 > Door middel van een afdichting rond-
om in de deksel worden de kastjes 
volledig afgedicht. Veel kenmerken 
die men vaak alleen op het tweede 
gezicht waarneemt, maar die garant 
staan voor een duurzame kwaliteit.

 > En “last but not least” het design. 
Neutraal en eerder onopvallend, want 
de lijn van de caravan en camper 
dient natuurlijk zo min mogelijk  
verstoord te worden. 

VERZORGINGS-
KASTJES
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Voor eenvoudig en volledig legen van bijv. de  

verswatertank

2-staps systeem

Compleet met:

 > Afsluitorgaan

 > Overloopfunctie

 > Handwiel voor leging

 > Vulhoogte-begrenzing van de verswatertank

 > Lengte en vulstandshoogte kunnen individueel 

bepaald worden

Voor eenvoudig en volledig  legen van bijv. de  

verswatertank

1-staps systeem

Compleet met:

 > Afsluitorgaan

 > Verbindingsstang

 > Handwiel voor leging

 > Lengte kan individueel bepaald worden

TANKLEGING
met volstand-begrenzing 
533-0667LXX

TANKLEGING
met afsluitventiel  
533-0667KXX

TANKLEGING

WATER SOLUTIONS | Verzorgingskastjes



WATER SOLUTIONS | Bodemstekkerdoos

Verzorgingskastje

UNIVERSAL
.728010

Leidingwater-verzorgingskastje

COLORADO
uitgangsdruk 0,7 bar 
.723100

uitgangsdruk 1,4 bar 
.723200

Verzorgingskastje met  
buitendouche 
.627600

Watercontactdoos 
.656000

Alle modellen zijn in diverse  
kleuren verkrijgbaar.

VERZORGINGSKASTJES
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Regelbare douche

CHARISMA
.609500

Verzorgingskast voor gas  
met veiligheidsventiel

zonder slot 
.722000 

met slot 
.722010

Verzorgingskast  
voor warm water

zonder slot en  
aan/uit schakelaar 
.725000

met slot en  
aan/uit schakelaar 
.725510

De SWING bodemstekkerdoos voor 230V stroomvoor-

ziening wordt niet zoals gebruikelijk in de zijwand van 

de caravan resp. camper gemonteerd, maar aan de 

voertuigbodem. Hierdoor is het mogelijk om af te zien 

van de onaantrekkelijke en problematische montage  

in de zijwand en de montageplaats - rechts of links, 

voor of achter - is bijna volledig onafhankelijk van de 

betreffende stituatie.

Bovendien worden onderbrekingen van de lijnen van 

het voertuig volledig vermeden, omdat de buitenwand 

niet wordt veranderd. De SWING-vloercontactdoos 

heeft dus geen invloed op de esthetiek van de buiten-

kant van het voertuig. De SWING-vloercontactdoos  

wordt in het gebied van de dorpel gemonteerd en 

steekt eronder uit wanneer deze is uitgeklapt, zodat 

de 230 V CEE-stekker eenvoudig kan worden aange-

sloten.

Technische gegevens

16 A – 6 h 
200 – 250 V AC 
50 Hz 
IP 44

Bodemstekkerdoos

SWING  
230V 

532-1100



WATER SOLUTIONS | Waterontkieming

WATERONTKIEMING

Met veiligheid voor uw gezondheid. 
Desinfectie - vandaag de dag niet meer 
alleen een onderwerp in  de voedings- 
of medische sector. Toenemende 
„onzichtbare“ onzuiverheden zoals 
bacteriën  of kiemen zijn de oorzaak 
van veel allergieën en ziekten. 

De „opslag“ van water in de tank is 
gunstig voor voortplanting en groei 

van bacteriën en kiemen. Geneeskun-
de, voedingsindustrie en openbare 
waterleveranciers erkennen al langer 
het uitstekende effect van UV-stralen 
en actieve koolfilters  bij het doden van 
bacteriën en ziek-tekiemen in drinkwa-
ter en gebruiken deze technologieën.

Waterfilter

myclean®water

Waterfilter

MYCLEAN®WATER  

Vulling filterset 
533-2501 

Het betrouwbare filter voor zuiver vers water op 

reis myclean®water stoot micro-organismen zoals 

bacteriën af, b.v. legionella, E. coli of pseudomonaden, 

alsmede protozoa en protozoa en schimmels. De veilige 

filter garandeert met zijn microfijne membraan een 

bacteriële retentie van 99,99999%. Voor zuiver drink-

water en pure verfrissing.

Dit is hoe het werkt: Afhankelijk van de set, sluit u het 

filter aan op het leidingsysteem of de vulslang. Dan is 

het gewoon een kwestie van de kraan opendraaien! 

myclean®water doet de rest. Na één kampeerseizoen 

(of na 12 maanden) hoeft alleen het filterpatroon te 

worden vervangen - de behuizing kan worden hergeb-

ruikt.Echt duurzaam: dankzij ons slimme cartridgesys-

teem wordt het plastic afval tot wel 80% vermindert.

 > Met de innovatieve snelkoppelingen van de  

inbouwset kan de filter snel en gemakkelijk  

worden vervangen - zonder dat het nat wordt.

 > De vulset filtert micro-organismen nog voordat ze in 

het watersysteem van de mobiele reisgezel terecht 

kunnen komen.

 > Hoogste kwaliteit uit de medische technologie.

 > Een combinatie van beide sets biedt maximale  

veiligheid.

 > Getest volgens ASTM F838-20 norm.

Volledig 

kiemvrij,

eenvoudig 

helder
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Desinfectie - vandaag de dag niet meer alleen een 

onderwerp in de voedings - of medische sector.

Toenemende „onzichtbare“ onzuiverheden  zoals 

bacteriën, kiemen of zwaar-metaalverbindingen zijn 

de oorzaak van veel allergieën en ziekten.

 > REICH heeft daarom een UV-dompelstraler en een 

doorstromingsreactor in het assortiment, die de 

vermenigvuldiging van bacteriën in het water voor-

komt en de bacteriën doodt.

 > Deze technologie heeft zich al vele jaren bewezen in 

de geneeskunde, de voedingsindustrie en openbare 

waterbedrijven.

 > De 12 V UV-dompelstraler wordt eenvoudigweg in  

het waterreservoir geplaatst of de UV-Clean door-

stromingsreactor wordt aangesloten op het water-

circuit. De apparaten worden zowel op de besturing 

als op de 12V-voeding aangesloten - klaar!

 > Voor een merkbaar betere waterkwaliteit  

kunt u vertrouwen op onze UV-desinfectoren.  

Uw gezondheid zal u er dankbaar voor zijn.

525-1200

UV-CLEAN

12 V UV- 
DOMPELSTRALER
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Inbouwset slang 
(beide zijdes met rechte 
aansluiting) 
533-250020

Inbouwset slang 
(beide zijdes met haakse 
aansluiting) 
533-250021

Inbouwset UniQuick 
(beide zijdes haakse 
aansluiting) 
533-250011

Inbouwset slang 
(één zijde rechte en één 
zijde haakse aansluiting) 
533-250022

Inbouwset UniQuick 
(één zijde rechte en één  
zijde haakse aansluiting) 
533-250012

SETS

Inbouwset UniQuick 
(beide zijdes rechte 
aansluiting) 
533-250010

Filterpatroon 
533-2550
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Met een veilig gevoel op pad. Tot voor 
kort was het bepalen van de inhoud 
van een gasfles alleen  door middel van 
weging mogelijk. Het gewicht was pas 
nauwkeurig te bepalen met behulp van 
dure precisie-weegschalen. 

Een onbevredigende situatie. Of kunt u 
zich voorstellen dat u niet weet hoeveel 
brandstof nog in de tank hebt? Een 
meestal realistische vergelijking.

Voor ons genoeg motivatie om als eers-
te een niveaumeter voor gasflessen 
te ontwikkelen met een revolutionaire 

meettechniek: Gasinhoudsmeter van  
de serie Gim. Door middel van geluids-
meting is Gim momenteel het enige  
apparaat op de markt dat ook  
erg kleine vulhoeveelheden kan meten. 

Een vergelijkbare situatie geldt voor 
de vers- en afvalwatertanks. Ook hier 
moet rekening worden gehouden met 
tijdig legen en vullen. 

NIVEAUMETER
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De ideale oplossing voor desinfectie van het  

drinkwater: 

Installatie direct voor het watertappunt! Als er water 

door de desinfectie-unit stroomt, wordt het auto-

matisch geactiveerd. Hiervoor heeft het apparaat 

een flowsensor aan de inlaat. Als de watertoevoer 

wordt uitgeschakeld, brandt de UVC-emitter nog 10 

minuten. Dit beschermt de straler tegen te frequente  

schakelcycli als het water meerdere malen gedurende 

korte tijd wordt aangezet.  

 > VDE getest

 > Performance Test Fresenius Institut: Desinfectie 

bij eenmalige waterdoorloop van ca. 99%

 > TZW Bevestiging voor continue druk tot 10 bar

 > Weergave van het optimale desinfectieproces  

door groen controlelampje

 > standaard aansluitingen – compatible met kranen

 > elektrische uitvalbewaking van de desinfectie door 

rood controlelampje

 > Ontkiemt drinkwater zonder gebruik van chloor  

of andere chemicaliën

 > eenvoudige vervanging van de straler aan het  

einde van de levensduur

met PURITEC®-Straler 
525-1500

UV-CLEAN

UV-12 
DESINFECTIE

WATER SOLUTIONS | Niveaumeter
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523-1100

Gasinhoudsmeter voor mobiele doeleinden 

 > Tot voor kort was het meten van de inhoud van 

een gasfles alleen door weging mogelijk. 

 > Een onbevredigende situatie. Of kunt u zich voor-

stellen dat u niet weet hoeveel brandstof u nog in 

de tank hebt? 

 > Wij hebben een gasinhoudsmeter in het pro-

gramma, die dit probleem tot het verleden laten 

behoren. Eén druk op de knop is genoeg!

Alleen geschikt voor 11kg DIN-staal propaangasflessen 

Attentie: Niet geschikt voor gebruik in combinatie 

met Truma gasregelaars.

Gasinhoudsmeter
voor mobieledoeleinden

GIM®  
MOBIL

WATER SOLUTIONS | Boordelektronica

Meer comfort en veiligheid. Daarop 
kunt u vertrouwen: elektrische voeding 
en -regeling door REICH. 

 > e-control combineert voor het 
eerst de functies van een elektrisch 
voedings- en besturingssysteem 
voor kampeerwagens met elkaar, 
met de functies van een controle 
en bewakingssysteem voor accu’s, 
watertanks, gasflessen, enz. 

BOORDELEKTRONICA

 > In tegenstelling tot gebruikelijke sys-
temen is e-control een volledig actief 
systeem. Dat wil zeggen, het bewaakt 
zelfstandig alle belangrijke functies 
en informeert de gebruiker zelfstan-
dig over kritische situaties. 

 > Zo worden bijv. de waterstanden 
permanent bewaakt en de gebrui-
ker wordt kort voor het begin van 
een kritische situatie automatisch 
gewaarschuwd.
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 > Voor grotere kampeerauto’s

 > Aansluitingen voor een veelvoud van  

randapparatuur

 > Veel functies

 > 4 separate schakelbare uitgangen

 > 4 digitale ingangen

 > Verlicht display

 > Bediening via draai-druk-toetsen

 > Akoestische waarschuwingssignalen

 > Geïntegreerde 20 A acculader

 > Geïntegreerde, uitschakelbare ventilator

Gegevens/uitrusting

Gewicht: ca. 3 kg 
Stroomverbruik zonder/met display: 250 µA / 5 mA 
(zonder ingeschakelde randapparatuur) 
Max. laadstroom opbouwaccu: 20 A 
Max. laadstroom voertuigaccu: 6 A 
Omgevingstemperatuurbereik:  – 10 to +60 °C 
Garantie:  2 jaar

 > Voor kleine tot middelgrote kampeerauto’s

 > Aansluitingen voor de belangrijkste  

randapparatuur

 > Basisfuncties van de E-Control

 > 2 digitale ingangen

 > Verlicht display

 > Bediening via 4 toetsen

 > Akoestische waarschuwingssignalen

 > Geïntegreerde 20A acculader

 > Geïntegreerde, uitschakelbare ventilator

E-CONTROL COMPACT E-CONTROL BASIC
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Gegevens/uitrusting

Gewicht: ca. 3 kg 
Stroomverbruik zonder/met display: 250 µA / 5 mA 
(zonder ingeschakelde randapparatuur) 
Max. laadstroom opbouwaccu: 20 A 
Max. laadstroom voertuigaccu: 6 A 
Omgevingstemperatuurbereik:  – 10 to +60 °C 
Garantie:  2 jaar
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