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DLACZEGO
WYKORZYSTYWAĆ
WODĘ DESZCZOWĄ?

Wizja

Misja

Chcemy sprawić, aby ludzie zadbali

Chcemy być liderem na rynku polskim

o optymalne oszczędzanie wody w swoim

w zakresie systemów do gromadzenia

środowisku życia i pracy - jako unikalnego

i wykorzystywania wód opadowych.

dobra.
Chcemy dostarczać kompleksowe
Chcemy zwrócić uwagę ludziom, w jaki

rozwiązania dla klientów profesjonalnych

sposób można zastąpić wysokiej jakości

i komercyjnych.

wodę pitną oczyszczoną deszczówką.
Chcemy być rzetelnym i uczciwym
Bo dla nas wszystkich liczy się

pracodawcą, dbającym o wszechstronny

każda kropla wody.

rozwój swoich pracowników.

Korzystanie
z deszczówki
pozwala:
Zmniejszyć zużycie wody wodociągowej
Zminimalizować występowanie lokalnych podtopień
Ograniczyć przeciążenie kanalizacji deszczowej
Uniknąć opłat za odprowadzanie do kanalizacji
Zużyć ją na miejscu gdy nie ma dostępu do kanalizacji
Zagospodarować gdy nie ma możliwości rozsączania
Uzyskać dodatkowe punkty w procesie certyfikacji

Przykładowy system
Wodę deszczową w budynkach można wykorzystywać na
wiele sposobów – spłukiwanie toalet i pisuarów, prace
porządkowe, podlewanie zieleni oraz wiele, wiele innych.

Awaryjne zasilanie wodą wodociągową – gdy
skończy się woda deszczowa centrala automatycznie przechodzi w tryb zasilania wodą wodociągową.
Filtr wody deszczowej – wstępnie
oczyszcza wodę i usuwa z niej
zanieczyszczenia mechaniczne,
dzięki niemu woda w zbiorniku
dłużej zachowuje jakość.

Naczynie przeponowe – służy do podtrzymywania ciśnienia w instalacji bez konieczności
uruchamiania pomp w centrali deszczowej.
Zmniejsza częstotliwość załączania pomp, co
pozawala wydłużyć ich żywotność.
Pompa wspomagająca – tłoczy
wodę ze zbiornika wody deszczowej
do zbiornika podręcznego w
centrali, pozwala na wykorzystanie
wody przy dużych odległościach
zbiornika od budynku.
Pływający pobór wody – zabezpiecza
przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do dalszych części układu,
unosi się tuż pod powierzchnią wody
dzięki czemu pozwala pobierać wodę
o najlepszej jakości.

woda doprowadzana do zbiornika
woda czerpana ze zbiornika

Centrala deszczowa – Urządzenie odpowiedzialne za sterowanie pracą całego układu
wykorzystania wody deszczowej, znajdują się
w niej pompy ciśnieniowe, które tłoczą wodę
do instalacji, sterownik monitoruje ciśnienie
w przewodach a także poziom wody
w zbiorniku na deszczówkę.

Filtracja
Woda deszczowa niesie ze sobą zanieczyszczenia, aby móc z niej
korzystać należy ją oczyścić. Każda inwestycja jest inna dlatego
przygotowaliśmy szeroki wachlarz urządzeń pozwalających sprostać
różnym wyzwaniom.

Zbiorniki
Z wody zebranej podczas opadów można korzystać w okresie suszy dzięki gromadzeniu w zbiornikach, które nie będą powodowały pogarszania
jej jakości. Pojemność zbiornika musi zostać optymalnie dobrana, tak aby
maksymalnie sprostać zapotrzebowaniu oraz nie wydłużać nadmiernie
czasu przechowywania.

Pompowanie
Wodę zgromadzoną w zbiornikach trzeba wtłoczyć do instalacji pod
ciśnieniem, służą temu specjalne zestawy podnoszenia ciśnienia zwane centralami deszczowymi. Urządzenia te sprawują jednocześnie
kontrolę nad pracą całego systemu.

Wybrane realizacje

PIXEL Poznań
Wodę spływającą z dachów gromadzi się w zbiornikach retencyjnych zlokalizowanych w piwnicach.
Następnie wykorzystuje się ją do podlewania zielonych
dachów zwieńczających budynki. Technologia wykorzystania wody deszczowej przewiduje wydzielone komory wody czystej, w których woda poddawana jest
procesowi napowietrzania. Ze zbiornika, woda tłoczona jest do central deszczowych skąd wprowadzana
jest bezpośrednio do systemów podlewania. Poziom
wody w komorach wody czystej jest na bieżąco monitorowany przez sondy hydrostatyczne. Gdy poziom
wody spada poniżej minimum, centrale deszczowe
przełączają się w tryb pracy z wodą wodociągową.

Moon Office Kraków
W obiekcie wykorzystano centralę deszczową
z pompami samozasysającymi. Urządzenie samodzielnie rozpoznaje poziom wody deszczowej w zbiorniku za ścianą, a w razie jej braku uruchamia zasilanie
wodą wodociągową. Czujnik ciśnienia w instalacji
informuje o jego spadku, uruchamiając tym samym
jedną lub, w razie dużego zużycia, obie pompy
ciśnieniowe. Po ustabilizowaniu ciśnienia w instalacji
pompy zostają wyłączone. Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu jednej z pomp, sterownik co 24h zmienia
kolejność ich uruchamiania. Dodatkowo, w celu
zmniejszenia częstotliwości załączania pomp, zamontowano naczynie przeponowe o pojemności 100
litrów, które podtrzymuje ciśnienie w instalacji.

Jeżeli masz problem z wodą deszczową skontaktuj się z nami:
•
•
•
•

Wspólnie określimy problem
Zaproponujemy optymalne rozwiązanie
Dostarczymy urządzenia i wesprzemy podczas budowy
Zapewnimy opiekę serwisową i przeszkolenie pracowników

