
SYSTEMY OGRODOWE

Gromadzenie i wykorzystywanie wody deszczowej wydaje si by ju nawykiem w ród
mieszka ców wielu krajów. Rosn ce ceny wody pitnej, wchodz cy coraz szerzej w ycie w
kolejnych miastach Polski tzw.
„podatek od dachu”(op ata za odprowadzenie deszczówki do kanalizacji deszczowej wynikaj ca z
wielko ci powierzchni dachu), a tak e aspekty ekologiczne, wp ywaj na coraz wi ksze zainte-
resowanie systemami wykorzystania wody deszczowej.
Mamy nadziej , i szeroka, kompletna i odpowiadaj ca ka dej kieszeni oferta TitanAqua
da mo liwo ró norodnego wykorzystania tego naturalnego daru jakim jest DESZCZ!

Ze wzgl du na zastosowanie wody deszczowej gromadzonej w zbiornikach,
systemy podziemne mo emy podzieli na: ogrodowe i domowo - ogrodowe.

Systemy ogrodowe s u do magazynowania,
a nast pnie wykorzystania wody do podlewania
trawnika w okresie wiosna – jesie .
Do podlewania wykorzystuje si standardowe w e
ogrodowe oraz naziemne zraszacze dost pne
w sklepach ogrodniczych.

Systemy ogrodowe obejmuj : kompletny zbiornik
z pokryw , ltrem i przelewem, zatapialn pomp wielo-
stopniow jednofazow , zamocowan w zbiorniku oraz
niezale n od zbiornika skrzynk ogrodow z czujnikiem
ci nienia i pod czeniem do w a ogrodowego oraz prze-
wodem elektrycznym. System jest gotowy do dzia ania
po otwarciu skrzynki, pod czeniu przewodu elektryczne-
go do gniazda oraz po czeniu w a do instalacji pobo-
ru wody. W przypadku mo liwego, okresowego braku
wody w zbiorniku, do podlewania u ywa b dzie si
wody wodoci gowej. Ze wzgl du na aplikacj , monta
systemu mo e odb si ju po wyko czeniu obiektu
mieszkalnego. Oferta obejmuje równie kompletny sys-
tem umo liwiaj cy odprowadzenie nadmiaru deszczówki
do systemu rozs czaj cego.

System podziemny ogrodowy z odprowadzeniem
nadmiaru deszczówki do systemu rozs czaj cego

SYSTEM ROZS CZAJ CY AquaBlok®

Centrala steruj ca Matrix
Do zarz dzania systemem domowo-ogrodowym y centrala steruj ca
Matrix. Jest to kompletne ur dzenie o one z samozasysaj cej pompy i
elektronicznego uk adu steruj cego wyposa onego w czujnik wraz z nie-
zb dnymi elementami prz czeniowymi. Jej zadaniem jest pobieranie
wody ze zbiornika i wprowadzanie jej do wewn trznej instalacji deszczo-
wej w budynku, lub w okresie, gdy zbiornik jest pusty, nape nianie instalacji
deszczowej wod wodoci gow . Je eli czujnik, za po rednictwem elektro-
nicznego uk adu steruj cego, wykryje brak wody w zbiorniku deszczówki
otwierana jest instalacja zasilania w wod pitn i woda ynie przez zbiornik
zasilaj cy do rury ss cej pompy. W ten sposób, nawet przy okresowo pustym
podziemnym zbiorniku na wod deszczow , wewn trzna instalacja deszczo-
wa zawsze jest nape niona.

Skrzynka ogrodowa
sk ada si z: obudowy wykonanej z wytrzyma ego na uderzenia tworzywa
sztucznego polipropylenu, wyposa onej w zamykan pokryw , automat
ci nieniowy ze zintegrowan ochron przed suchobiegiem, pod czenie
szybko czem do w a ogrodowego z zaworem, szybko cze do pod -
czenia rury z PE doprowadzaj cej wod ze zbiornika, zawór do opró nia-
nia instalacji na okres zimowy, w cznik pompy zatapialnej oraz przewód
elektryczny do pod czenia ca ci do 230V. Maksymalna odleg skrzynki
ogrodowej od zbiornika wynosi 15 m.

Zdarza si , i pojawiaj ce si d ugotrwa e lub nawalne deszcze doprowadza-
j do zbiornika wi ksz ilo wody, ni wynosi jego pojemno retencyjna.
W takim wypadku nadmiar wody musi zosta odprowadzony poza zbiornik.
W nowych terenach podmiejskich rzadko ci jest kanalizacja deszczowa,
do której mo na by odprowadzi nadmiar deszczówki. AquaBlok® s u y do
rozs czenia nadmiaru wody deszczowej sp ywaj cej z dachu do zbiornika.

AquaBlok® to wykonany z polietylenu prostopad o cian o pojemno ci
150 litrów w cy 8 kg, bardzo atwy w transporcie i wytrzyma y
na obci enie pionowe (do 2,5 tony/m2).

SYSTEMY ZAGOSPODAROWANIA
WODY DESZCZOWEJ

Jedna kropla, tysi c zastosowa

SYSTEMY DOMOWO - OGRODOWE

System podziemny domowo
-ogrodowy z odprowadzeniem
nadmiaru deszczówki do systemu
kanalizacyjnego

System domowo-ogrodowy s u y
do magazynowania, a nast pnie wykorzystania
wody deszczowej do celów bytowo-gospodarczych
(sp ukiwanie WC, pranie, sprz tanie
oraz  podlewanie trawnika).

System sk ada si z kompletnego zbiornika z pokryw ,
ltrem, poborem wody i przelewem oraz umieszczonej

w pomieszczeniu technicznym budynku, centrali steru-
j cej wyposa onej w pomp oraz niezb dne akcesoria
umo liwiaj ce pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie
jej do niezale nej instalacji wodoci gowej (WC, pralka,
spr tanie i podlewanie). W przypadku okresowego braku
wody deszczowej w zbiorniku, instalacja jest automatycz-
nie dope niania wod wodoci gow . Nale y pami ta , i
w przypadku tego systemu konieczne jest zaprojektowanie i
wykonanie osobnej instalacji wodoci gowej wykorzystu-
j cej deszczówk , a wi c decyzj o zainstalowaniu systemu
domowo-ogrodowego nale y podejmowa ju na etapie
projektowania obiektu mieszkalnego. Oferta obejmuje
równie kompletny system umo liwiaj cy odprowadzenie
nadmiaru deszczówki do systemu rozs czaj cego.

AquaBlok® z pod czo
rur kanalizacyj

Sposób uk adania
AquaBlok®-ów w wykopie

Monta systemu polega na u o eniu w przygotowanym uprzednio wyko-
pie p przepuszczalnej geo ókniny, a nast pnie na umieszczeniu na niej,
w zale no ci od parametrów gruntu (przepuszczalny, p przepuszczalny
lub nieprzepuszczalny) oraz ilo ci dop ywaj cej wody deszczowej (w za-
le no ci od wielko ci dachu i lokalizacji geogr cznej obiektu) odpowied-
niej ilo ci bloków (w poziomie lub w pionie).

Po u o eniu AquaBlok®-ów i po czeniu rur kanalizacyjn ze zbiornikiem
ca o owija si szczelnie geo óknin . Tak wykonana instalacja zostaje
zasypana gruntem.

AquaBlok®-i mo na wykorzystywa jako niezale n instalacj rozs czaj -
c wod deszczow równie w przypadku braku zbiornika cego do
gromadzenia wody deszczowej.
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WODA TO CENNY DAR NATURY,
KORZYSTAJMY WI C Z NIEJ
M DRZE I WYDAJNIE.

Woda oraz Nasza zale no od niej, to od wielu lat jeden z najcz ciej poruszanych tematów z
dziedziny Ekologii, który bardzo niepokoi wiadomych u ytkowników tego zasobu.

W gospodarstwie domowym, z dziennego zu ycia wody kszta tuj cego si na poziomie
150 litrów na osob , ponad 40 litrów zu ywa si na sp ukiwanie miski ust powej
(woda ta jest oczyszczona i przygotowana do celów spo ywczych!).
Pozosta e 110 litrów wykorzystuje si na takie aplikacje jak:

higien – 50 litrów mycie
naczy  – 12 litrów cele
spo ywcze – 5 litrów oraz
cele takie jak:
pranie, mycie samochodu i porz dki w domu i ogrodzie
zu ywaj reszt czyli ponad 40 litrów.

ZBIORNIKI DEKORACYJNE ZBIERACZE I FILTRY

Zbieracz wody
zainstalowany na rurze spustowej

Zbiorniki naziemne charakteryzuj si pojemno ci od 100 do 1500 litrów i ze wzgl -
du na swoj konstrukcj i mo liwo umiejscowienia, s u do magazynowania wody
w okresie od wiosny do jesieni.

Ka dy z nich wyposa ony jest w plastikowy kran, s u cy do nape niania konewki wod ,
oraz pobór dolny, do którego mo na za pomoc szybkoz czki pod cz w i nast pnie
wykorzysta deszczówk do podlewania trawnika lub mycia samochodu. Istnieje równie
mo liwo pod czenia do zbiornika pompy zewn trznej, gdzie poprzez w po czony z
poborem dolnym mo na pompowa deszczówk ze zbiornika np. do podlewania
trawnika. Woda zgromadzona w zbiornikach naziemnych mo e b wykorzystywana wi c
zarówno do celów ogrodniczych jak i por dkowych w domu i ogrodzie. W celu zwi kszenia
pojem-

Beczka Rondo Stone Pie Mur i pod czony do zbiornika naziemnego no ci u ytkowej, istnieje mo liwo po czenia kilku zbiorników w uk ad szeregowy.
PODSUMOWUJ C: Z DZIENNEGO ZU YCIA WODY OKO O PO OW 50, 120, 240, 360 litrów 230, 460 litrów 300 litrów 300 litrów 300, 500 litrów Zbiorniki ustawia si na podstawce (okr g e) lub bezpo rednio na gruncie (dekoracyjne i prostopad cienne) i pod cza zestawem
MO NA ZAST PI WOD NIE MAJ C JAKO CI SPO YWCZEJ
CZYLI   DESZCZÓWK !

Woda sta a si kluczowym zagadnieniem Ekologii i bior c pod uwag op aty za jej zu ywanie
oraz za us ugi kanalizacyjne, nie pozwalajmy, aby czysta woda sp ywa a z Naszych dachów
prosto do kanalizacji.

Wysoko
rednica

620 mm
470 mm

Wysoko
rednica

1050 mm
620 mm

Wysoko
rednica

1050 mm
860 mm

Wysoko
rednica

1100 mm
880 mm

Wysoko
ugo

Szeroko

1200 mm
800 mm
400 mm

po czeniowym ze zbieraczem wody lub ltrem montowanym na rurze spustowej.
Zbieracz jest ur dzeniem montowanym na pionowej rurze spustowej, który automatycznie doprowadza wod z systemu rynnowego
do zbiornika, do jego ca kowitego nape nienia. Gdy zbiornik jest pe en, zbieracz kieruje wod w dó rur spustow . Zbieracz nie jest
wyposa ony w ltr.
Filtr montowany równie na rurze spustowej ma za zadanie doprowadzenie oczyszczonej z li ci i innych zabrudze wody do zbiornika
naziemnego. W terenach zadrzewionych, a tak e w przypadku zastosowania zbiorników prostopad o ciennych, sugerowane jest u ycie
ltra o drobnych oczkach, który spowoduje, i do zbiornika dop ynie jedynie czysta i wolna nawet od drobnych zanieczyszcze woda.

Filtry montowane na rurze spustowej Filtry montowane w zbiornikach podziemnych

SYSTEMY NAZIEMNE
Oferta naziemna TitanAqua jest obecnie najszersz z dost pnych na rynku i ze wzgl du
na kszta t obejmuje trzy rodzaje zbiorników: okr g e, prostopad o cienne oraz dekora-
cyjne. Do wyboru mamy wi c ponad 40 r nych typów zbiorników, r ni cych si mi dzy
sob kszta tem, wielko ci , kolorem i faktur zewn trzn .

Filtr wody Filtr wody Filtr zbieraj cy

Gdy nadmiar wody
odprowadzany jest
do kanalizacji deszczowej
lub ogólnosp awnej,
w zbiorniku zastosowany
jest ltr przep ywowy, nie
wymagaj cy
systematycznego
usuwania zanieczyszcze
przez u ytkownika.

Filtr przep ywowy

ZBIORNIKI OKR G E INNE Worek 650 litrów Studnia 450 litrów ciana 650 litrów Kolumna 333 litry Kolumna 555 litrów
deszczowej
ze stali nierdzewnej
(wielko oczka ltra 0,17 mm)

deszczowej
1. Dop yw wody deszczowej

z rynny

1. Dop yw wody deszczowej z rynny
2. Zbieranie zanieczyszcze w ltrze

drobno oczkowym 0,17 mm

1. Dop yw wody deszczowej z rynny
2. Zbieranie zanieczyszcze w ltrze

drobno oczkowym 0,17 mm

Wysoko
ugo

Szeroko

1350 mm
1200 mm
800 mm

Wysoko
rednica

800 mm
860 mm

Wysoko
ugo

Szeroko

1750 mm
800 mm
500 mm

Wysoko
rednica

1635 mm
600 mm

Wysoko
Szeroko

boko

2085 mm
880 mm
540 mm

2. Filtr o wielko ci
oczka 0,17 mm

3. Odp yw oczyszczonej wody
do zbiornika

3. Dodatkowy dop yw (w przypadku zbierania
deszczówki z dwóch rur spustowych)

4. Odp yw oczyszczonej wody do zbiornika
podziemnego

3. Odp yw nadmiaru wody wraz
z zanieczyszczeniami do kanalizacji
deszczowej

ZBIORNIKI PROSTOPAD O CIENNE

Pojemno 200 litrów Pojemno 600 litrów Pojemno 700 litrów SYSTEMY PODZIEMNE
Wysoko

ugo
Szeroko

0,95 m
0,53 m
0,53 m

Wysoko
ugo

Szeroko

1,04 m
1,23 m
0,72 m

Wysoko
ugo

Szeroko

0,978 m
1,50 m
0,65 m

Zbiorniki podziemne z oferty TitanAqua to typoszereg produktów o pojemno ciach u ytko-
wych 3000, 4500 i 6000 litrów (z mo liwo ci czenia w baterie).

Zbiorniki charakteryzuj si u ebrowan konstrukcj , umo liwiaj c ich zakopanie w grun-
cie nawet przy niesprzyjaj cych warunkach gruntowo-wodnych, znacznie mniejsz wag ni
zbiorniki betonowe, a przede wszystkim wieloletni ywotno ci . Monta w gruncie mo na
w wielu wypadkach wykona bez u ycia ci kiego sprz tu.

Ka dy zbiornik jest kompletny, wyposa ony w jeden z dwóch rodzajów mechanicznych
ltrów, s u cych do odseparowania zanieczyszcz sp ywaj cych z dachu, od wody wp ywa-

Pojemno 100 litrów Pojemno 150 litrów Pojemno 190 litrów Pojemno 280 litrów Punkt poboru wody Pojemno 1000 litrów Pojemno 1225 litrów Pojemno 1500 litrów j cej do zbiornika, oraz inne niezb dne do prawid owego funkcjonowania elementy.

Wysoko
rednica

940 mm
380 mm

Wysoko
rednica

860 mm
540 mm

Wysoko
rednica

960 mm
420 mm

Wysoko
rednica

848 mm
660 mm

Wysoko 900 mm Wysoko
ugo

Szeroko

1,23 m
1,95 m
0,62 m

Wysoko
ugo

Szeroko

1,40 m
1,70 m
0,70 m

Wysoko
ugo

Szeroko

1,38 m
2,10 m
0,75 m

Doboru ltrów dokonuje si bior c pod uwag nast puj ce kryteria:
• mo liwo odprowadzenia nadmiaru wody deszczowej dop ywaj cej do zbiornika

do kanalizacji deszczowej lub zbiornika otwartego,
• mo liwo odprowadzenia nadmiaru wody do systemu rozs czaj cego AquaBlok®,
• wielko powierzchni dachu.

Wszystkie zbiorniki posiadaj :
• zamykane pokrywy,
• zawory umo liwiajace pobór wody,
• do k dego modelu dost pna jest podstawka. JEDNA KROPLA TYSI C ZASTOSOWA

Gdy nadmiar wody odprowadzany jest do systemu rozs czaj cego, w zbiorniku zastosowany
jest ltr zbieraj cy, który posiada mo liwo gromadzenia zanieczyszcz i p niejszego ich
usuwania, tak aby nie zamuli uk adu rozs czaj cego.


