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Bedrijfs-en installatiehandleiding 

 
Niveau indicator voor Tano XL 

 

 
- Voor gebruik aandachtig lezen! 

- Alle veiligheidsvoorschriften respecteren! 

- Bewaren voor toekomstig gebruik! 
 

Deze bedrijfs en installatie handleiding bevat belangrijke voorschriften en 

waarschuwingen 

Svp. voor de complete installatie de elektrische aansluiting eerst deze handleiding 

geheel doorlezen. 

Verdere bedrijfs-en installatie handleidingen van componenten of toebehoren 

dienen ook geraadpleegd te worden. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Technische wijzigingen voorbehouden 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor drukfouten Versie: 23.11.2006 

Symbool betekenis 

 
Waarschuwing 

Bij niet opvolgen van de handleiding kan schade ontstaan! 

 
Gevaar! 

Bij niet opvolgen van de handleiding kan persoonlijk letsel ontstaan! 

 
Informatie! 

Geeft u belangrijke informatie over afzonderlijke stappen! 

 
Verder in deze handleiding worden alleen de symbolen weer- 

gegeven 

 



1.1 Voorwoord 

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige product. Om het product lang naar 

tevredenheid te kunnen gebruiken lees svp deze handleiding aandachtig door. Het 

product is in de fabriek in alle bedrijfssituaties getest. Dit betekent voor u dat u een 

product heeft gekocht welke storingsvrij is afgeleverd. Indien zich  toch storingen voor- 

doen neem dan contact op met uw leverancier. 

 

 

1.2 Garantie (Voorwaarden) 

De wettelijke garantie die van toepassing is, is  volgens § 437 BGB. 

In de garantie periode repareren wij kosteloos bedrijfsstoringen, die voortkomen of zijn 

toe te wijzen op fabricage-of materiaalfouten. Het betreft hier storingen die ondanks een 

correcte inbouw toch zijn ontstaan. 

 

 

1.3 Algemene richtlijnen 

• De installateur  draagt de verantwoording voor: 

- Een correcte uitvoering van de installatie, 

- Het voorkomen van gevaar door installatiefouten. 
• Het product is goed gekeurd als: 

- Niveau indicator voor de Tano XL, 

- Bestemd voor woningen en middelgrote bedrijfsgebouwen. 

 
Kosten of schade die ontstaan door niet professioneel inbouwen worden door 

de leverancier niet vergoed. 

 
Voor vragen over het product en bestellen van onderdelen: 

• Raadpleeg alleen uw leverancier. 

• Altijd het adres waar de installatie ingebouwd is vermelden. 
 
 

 
1.4 Leveringsomvang 

Overtuigt u zich ervan dat de levering compleet is. 

 
onderdelen: 

• Niveau indicator (RVS incl. 25m speciale kabel) 

• Aansluitstekker (Hirschmann) 

• RVS buis met slangtule 

• Veerring 

• Slangklem 

 



  

 

1.5 Productomschrijving 

Deze niveau indicator”  is speciaal ontworpen en alleen toe te passen voor het 

regenwater hergebruiksyteem Type: ”Tano XL”  

 
De Niveau indicator geeft de actuele waterstand in het regenwater buffertank door aan de 
Tano XL 

            Op het display van de Tano XL wordt de waterstand in % weergegeven. 
 
 

 
1.6 Installatie 
De stuurkabel mag niet onbeschermd in de grond worden ingegraven! 

 

aanbeveling: 
Gebruik als doorvoer een kunststof buis Ø110mm tussen de regenwater buffertank en het 
pand. Hier doorheen kan de kabel worden doorgevoerd. 
Zorg ervoor dat er geen water vanuit de regenwater buffertank in het pand kan komen 

 
• De niveau indicator met de sensorkabel 

(transparante slang) voorzichtig  tot op de 

bodem van de tank laten zakken.  

Zie afb. 1 

 
- De maximale waterdiepte in de tank 

opmeten met een rolmaat van de bodem tot 

de overloop (noodzakelijk voor latere 

instellingen). 
 

- Trek de overbodige kabel door de kunststof 

buis uit de tank en leg deze op rol in het 

pand. Er mag geen vuil of water in de slang 

terecht komen. De plakband aan het einde 

van de kabel pas na de installatie 

verwijderen. 
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