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Van Regenwater naar 
Drinkwater in één stap

Off-grid oplossing

Zelfreinigend filter

100% Microbiologisch
veilig drinkwater

Plug & play

In de Drop2Drink Unit worden alle
bacteriën uit het water gefiltert en 
kan 100% bacterievrije waterkwaliteit
worden gegarandeerd.

Het gehele huishouden
kan op regenwater werken

De unit is eenvoudig te 
installeren en onderhouden

WHO-Gecertificeerd
De unit is getest en gecertificeerd
door de WHO en KIWA

Zelfreinigend Ultrafiltratie filter
dat dagelijks op integriteit wordt 
gecontroleerd.

Wereldwijd is waterschaarste een van de 
grootste uitdagingen voor zowel nu als de toekomst. 
De waterproblematiek wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt 
door verspilling, klimaatsverandering en vervuiling terwijl het wordt 
versterkt door de mondiale bevolkingsgroei. Wij bieden hiervoor een 
circulaire, waterneutrale oplossing: de Drop2Drink unit.
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Innova�on Award

In Nederland en veel andere Europese lidstaten is goed leidingwater voor 
vrijwel iedereen beschikbaar. In Europa gebruiken we ca. 1% van ons 
drinkwater voor consumptie en ca. 5% voor voedselproductie. De rest van het 
drinkwater wordt voor andere doeleinden gebruikt, zoals onder meer het 
spoelen van toiletten, het wassen van auto’s en het besproeien van de tuin. 
Iedereen is het er dan ook over eens dat dit anders moet. 

Met de Drop2Drink Unit wordt regenwater 
volledig benut als drinkwater. Het is een totale 
off-grid oplossing waardoor de gebruiker niet 

langer afhankelijk is van het drinkwaternet maar 
volledig circulair en zelfvoorzienend is. 

100% microbiologisch veilig drinkwater wordt 
gegarandeerd door slimme filtratie en controle. 

Wat doen we met ons drinkwater?

Een microfilter en actief koolstoffilter verwijderen de meeste vuildeeltjes, 
geurtjes en smaakjes. Vervolgens worden alle bacteriën uit het water 
gezuivert door het zelfreinigend UF Filter. De UVC lamp zorgt er vervolgens 
voor dat de waterkwaliteit gegarandeerd blijft. Dit alles zit plug & play verpakt 
in een praktische unit.

De Drop2Drink unit is beschikbaar in twee varianten, 
namelijk met een doorstroming van 20 of 30 l/min. 

Alle waterverbruikers, zoals: kranen, douches, toiletten, 
vaatwasser, wasmachine en tuinslang, kunnen op de 

Drop2Drink Unit worden aangesloten.

Regenwaterfiltratie

Varianten

De Drop2Drink unit kan op afstand gemonitord worden. 
Via de app krijgt u inzicht in uw verbruik, besparing en 
eventuele onderhoudswerkzaamheden.

Monitoring
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 Toepassingen
o Onveilig tap water
o Regenwater 

 Filtra�e stappen
o Microfiltra�e 10µ
o Ac�ef kool
o Ultrafiltra�e 0,01µ
o UVC-unit 30W

 Ingebouwde veiligheden
o Automa�sche forward and backward 

flush
o Automa�sche controle van de 

membranen van het filter op breuk




Doorstroomcapaciteit

Systeemmonitoring op afstand van:

o 20 l/min (1,2 m³/h)
o 30 l/min (1,8 m³/h)

 Drukken
o Minimum druk 2,5 bar
o Maximum druk 6 bar
o Drukverlies 1,5 bar

 Electrische gegevens
o 230 V AC / 50-60Hz
o Stroomverbruik 40W

 Afme�ngen
o 1,2 x 0,55 x 0,45m

 Aanslui�ngen
o Invoer en schoon water: 1”
o spuileiding: ½”

 Leeggewicht:
o 29kg

 Communica�e mogelijkheden:
o Instellingen en monitoring
o Internet aanslui�ng mogelijk
o USB poort mogelijko

o
o

20 l/min (1,2 m³/h)

Ingaande en uitgaande waterdruk
Waterverbruik
Controle op storingen

De Drop2Drink Unit is gemakkelijk te monteren en onderhouden. De micro- en 
actief koolstoffilter moeten jaarlijks gereinigd worden. We garanderen 100% 
microbiologisch veilig drinkwater. Tot slot ontvangt u vijf jaar garantie tegen 
membraanbreuk van het Ultrafilter. 

Onderhoud & Garantie

Technische specificatie van de Drop2Drink Unit

Voorfiltra�e Ultrafiltra�e UVC-unitControlebox

Flow Simulatie
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Missie

D2D Water Solutions is een Nederlandse organisatie met meer dan 25 jaar 
ervaring in water management en filtratie. We ontwikkelen, produceren en 
leveren slimme waterzuiveringssystemen. Deze systemen zijn vooral geschikt 
voor (off-grid) woningen, appartementencomplexen, kantoren, organisaties in 
de agrarische- & foodsector en (maak)industrie. 

D2D Water Solutions wil iedereen de mogelijkheid bieden om directe toegang 
te hebben tot schoon drinkwater en daarin zelfredzaam te worden. Daarnaast 
wil D2D Water Solutions ervoor zorgen dat drinkwater niet langer in enorme 
hoeveelheden verspilt wordt maar op decentraal niveau hergebruikt wordt. 
Op deze manier komen we tot waterneutrale of zelfs waterpositieve woningen.

Visie
D2D Water Solutions wil wereldwijd leider worden in regenwaterfiltratie en 
circulaire waterfiltratieoplossingen en wil daarmee duurzame 
economische, sociale en milieuvriendelijke waarde creëren en waterstress 
verlichten.
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