SYSTEMY ZAGOSPODAROWANIA
WODY DESZCZOWEJ
Jedna kropla, tysi c zastosowa
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O FIRMIE

Firma Titan Eko Sp. z o.o. powsta a w 1999r. w Polsce, obecnie posiada zak ad produkcyjny
w Rokietnicy, pod Poznaniem oraz biura handlowe w wielu krajach Europy. Aktualnie jest
najwi kszym w Europie zak adem produkuj cym wyroby z polietylenu, przy zastosowaniu
technologii formowania obrotowego. Firma specjalizuje si w produkcji zbiorników z polietylenu oraz innych wyrobów,
cych do przechowywania i dystrybucji ró nych substancji, jak zbiorniki do magazynowanie i dystrybucji paliw, AdBlue®, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, a tak e innych pro-ekologicznych rozwi za . Wieloletnia obecno
Titan Eko na konkurencyjnym rynku oraz regularne badania trendów kszta tuj cych si
w ró nych sektorach gospodarki, wp ywaj na wysok jako , nowoczesny design produktów
oraz ci g e poszerzanie oferty. Titan Eko nale y do mi dzynarodowej Grupy Kingspan,
posiadaj cej zak ady i biura handlo- we w Europie, na Dalekim Wschodzie, w Stanach
Zjednoczonych i Australii.

MISJA
OFEROWANIE KLIENTOM W CA EJ EUROPIE SKUTECZNYCH, NOWOCZESNYCH, WYSOKIEJ JAKO CI
ROZWI ZA EKOLOGICZNYCH W SWOJEJ GRUPIE PRODUKTÓW.

WIZJA
DOSTARCZANIE KLIENTOM CA EGO ASORTYMENTU PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO OCHRONY
RODOWISKA NATURALNEGO.
Nazwa Kingspan jest w bran y budowlanej synonimem post pu technicznego, wysokiej
jako ci produktów oraz innowacyjnych rozwi za . W po czeniu z silnym zapleczem technicznym i logistycznym, pozwala to Grupie zdobyw i utrzymyw pozycj lidera na rynku
mi dzynarodowym. Innowacyjne produkty Kingspan od lat znajduj zastosowanie na ca ym
wiecie. Spe niaj bowiem najwy sze normy specjalistyczne. Dzi ki temu obni aj koszty budowy, podwy szaj poziom techniczny i ekonomik obiektów oraz dbaj o rodowisko pracy
zarówno w nowych, jak i w odnawianych budynkach. Ponadto charakteryzuj si : szybko ci
monta u, wysokimi parametrami odporno ciowymi i ogniowymi oraz niezwyk trwa o ci .
Klienci wsp pracuj cy z Kingspan zdobywaj przewag konkurencyjn , g ównie dzi ki ni szym kosztom budowy, bezpiecznemu rodowisku pracy oraz szybko ci monta u.
Wi cej informacji dotycz cych Grupy Kingspan, jest dost pnych na stronach internetowych:
www.kingspan.com oraz www.kingspanec.com

1. INFORMACJE O FIRMIE
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KORZ CI P YN CE Z ZAGOSPODAROWANIA
WODY DESZCZOWEJ
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.
Woda jest prost kombinacj atomów wodoru i tlenu
której ycie na ziemi nie by oby mo liwe.

HO
- czyst substancj , bez
2

Jest bezcennym zasobem, koniecznym do ycia wszelkich istot ywych, dlatego musimy
go chroni i umiej tnie wykorzystywa .
Woda pojawia si w naturze w kilku formach: jako deszcz, nieg, lód, para wodna i mg a, i
mo e by wykorzystywana przez istoty yj ce w najr niejszy sposób, przede wszystkim jednak jako sk adnik po ywienia. Aby sta a si elementem codziennej diety istot
ludzkich, musi by jednak oczyszczona i uzdatniona, co poch ania mnóstwo energii i jest
bardzo kosztowne.
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: higiena osobista 50 litrów, mycie naczy
12 litrów, cele spo ywcze 5 litrów oraz cele takie jak: pranie, mycie samochodu i por dki
w domu i ogrodzie (wszystkie one zu ywaj reszt czyli ponad 40 litrów). Podsumowuj c: z dziennego zu ycia oko o po ow wody mo na zast pi wod nie maj c jako ci
spo ywczej czy deszczówk !
Koszt m3 wody o jako ci spo ywczej wzrasta z roku na rok. Wynika to z dwóch kwestii:
rosn cych kosztów wydobycia i uzdatnienia wody oraz coraz kosztowniejszych procesów oczyszczania cieków.
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 woda nadaj ca si do wykorzystania sp ywa a z Naszych dachów prosto do kanalizacji.

ZU YCIE WODY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
W LITRACH/DOB /OSOB
SP UKIWANIE WC

40 l

HIGIENA OSOBISTA

50 l

27 %

CELE
SPO YWCZE

5l

3%
MYCIE NACZ

PORZ DKI

12 l

40 l

8%

27 %

WODA TO CENNY DAR NATURY, KORZYSTAJMY
WI C Z NIEJ M DRZE I WYDAJNIE.
2. KORZ CI Y CE Z ZAGOSPODAROWANIA WODY DESZCZOWEJ

35 %
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DOBÓR WIELKO CI
ZBIORNIKA
Aby w sposób jak najbardziej optymalny i ekonomiczny dobra zbiornik podziemny
do zapotrzebowania, konieczne jest okre lenie nast puj cych parametrów:

1. LOKALIZACJA GEOGRAFICZNA OBIEKTU
Jest ona ci le powi zana z roczn wielko ci opadów. Za czona mapa Polski pokazuje
opad roczny w litrach na m 2. Nale y wi c odczyta z mapy poziom opadów dla danej
lokalizacji geogra cznej obiektu.

2. EFEKTYWNA POWIERZCHNIA DACHU
Jest to rzut poziomy powierzchni dachu, a wi c w tym przypadku nie ma znaczenia
nachylenie po aci w stosunku do poziomu. Mo e si równie zdarz , i wod zbiera
si b dzie tylko z jednej cz ci po aci dachowej; wtedy do dalszych oblicze przyjmujemy tylko wielko rzutu tej po aci. Do dalszych oblicze nale y przyj równie wsp czynnik ci le zwi zany z materia em pokrycia dachu oraz jego nachyleniem.
0,95

dachy sko ne pokryte blach lub dachówk ceramiczn

0,8

dachy sko ne pokryte dachówk betonow

0,6

550

dachy p askie

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA WOD
W sytuacji, gdy woda deszczowa b dzie u ywana tylko do podlewania ogrodu, dzienna
warto zu ycia wody kszta towa si b dzie na poziomie 60 litrów na 1 m2 ogrodu. W
przypadku stosowania wody do celów domowych, a wi c do prania, sp ukiwania WC i prac
por dkowych, nale y przyj zu ycie oko o 67 litrów wody na osob . Je li przewidujemy
obs ugiwa deszczówk aplikacje zarówno domowe jak i ogrodowe, potrzebna ilo wody
b dzie wynikiem sumy iloczynu ilo ci osób razy dzienne zu ycie wody i iloczynu powierzchni
ogrodu razy zu ycie wody niezb dne do podlania 1 m2 powierzchni trawnika.
Poni ej formularz do oblicze :

Roczna wielko

opadów

rednia wielko
700

x
x

120

x
x

Uzysk wody

=

pokrycia dachu
0,8

=
=

67 200

Roczne zapotrzebowania na wod
Sp ukiwanieWC:
Pranie:
Prace porz dkowe/mycie auta:
Podlewanie ogrodu:

na osob /rok
na osob /rok
na osob /rok
na m2/rok

9 015
3 685
800
6o l

x
x
x
x

4 osoby
4 osoby
4 osoby
500 m2
SUMA

Wielko

=
=
=
=

36 060
14 740
3 200
30 000
84 000

osoby
osoby
osoby
m2

=
=
=
=

SUMA

zbiornika na wod deszczow

67 200 + 84 000
2

+
2

x

x

3. DOBÓR WIELK CI ZBIORNIKA

21 dni
365

21 dni
365

=

=

niezb dna pojemno zbiornika – 4 350 litrów
optymalna pojemno zbiornika – 4 500 litrów

niezb dna pojemno zbiornika
optymalna pojemno zbiornika

litrów
litrów

600

700

800 1000 1300 l/m2
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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 dekoracyjne. Do wyboru dost pnych jest ponad 40 r nych typów zbiorników r ni cych si
mi dzy sob kszta tem, wielko ci , kolorem i faktur zewn trzn . Niezb dnymi elementami oferty naziemnej TitanAqua s zbieracze i
ltry do wody deszczowej, które zamontowane na rurach spustowych umo liwiaj kierowanie wody deszczowej sp ywaj cej z dachu
do zbiorników naziemnych. Ca o uzupe niaj w e po czeniowe niezb dne w sytuacji czenia kilku zbiorników w szeregowy uk ad
bateryjny.

4.1 ZBIORNIKI
Zbiorniki naziemne z oferty TitanAqua charakteryzuj si pojemno ci od 100 do 1500
litrów i ze wzgl du na swoj konstrukcj i mo liwo umiejscowienia s u magazynowania wody w okresie od wiosny do jesieni. Zbiorniki wykonane s z przyjaznego
rodowisku, wytrzyma ego i odpornego na pro- mieniowanie UV polietylenu. K dy z
nich wyposa ony jest w plastikowy kran, s u- cy do nape niania konewki wod , a
te zbiorniki, które ustawiane
bezpo rednio na gruncie (bez podstawki) równie w
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; w takim
przypadku poprzez w po czony z poborem dolnym mo na pompowa deszczówk
np. do podlewania trawnika. Woda zgromadzona w zbiornikach naziemnych mo e by
wykorzystywana wi c zarówno do celów ogrodniczych jak i por dkowych w domu i
ogrodzie. W celu zwi kszenia pojemno ci u ytkowej, istnieje mo liwo po czenia
kilku zbiorników w uk ad szeregowy.

Zbiornik 700 litrów z
pod czonym w em
podczas mycia
samochodu

Po czenie zbiorników w uk ad bateryjny
Zbiorniki ustawia si na podstawce (okr g e) lub bezpo rednio na gruncie i pod cza
zestawem po czeniowym ze zbieraczem wody lub ltrem montowanym na rurze spustowej.
ZALETY ZBIORNIKÓW NAZIEMNYCH TITANAQUA:
• bardzo szeroki wybór zbiorników ze wzgl du na pojemno , kszta t, faktur i kolor,
• zbiorniki posiadaj pokrywy, które s zabezpieczone przed nieuprawnionym otwarciem
np. przez dzieci,
• k dy zbiornik wyposa ony jest w tworzywowy lub metalowy kran o rednicy ¾``
umo liwiaj cy pobór wody,
• materia , z którego wykonane s zbiorniki jest odporny na dzia anie promieni UV,
• zbiorniki s stabilne,
• wi ksze zbiorniki posiadaj zabezpieczenia przed wywróceniem (do monta u ciennego),
• gwarancja na zbiorniki – 5 lat.

Elementy zabezpieczaj ce zbiorniki
przed wywróceniem KOLUMNA 333 i
555 litrów

Zbiorniki naziemne mo na u ytkowa w okresie od wiosny do jesieni. Zbiornik nie mo e by
u ytkowany w okresie zimowym, gdy zamarzaj ca woda mog aby go uszkodzi . Na zako czenie sezonu jesiennego, a wi c przed pierwszymi mrozami zbiornik nale y ca kowicie opró ni z
wody, oczy ci z ewentualnych zanieczyszcze , oraz od cz od zbieracza lub ltra. Zbiorniki o ma ej pojemno ci i ci arze mo na na okres zimowy schowa do pomieszczenia, du e
zbiorniki nale y pozostawi na zewn trz zamykaj c je szczelnie pokryw .

SYSTEMY NAZIEMNE

4.1 ZBIORNIKI

4.2 ZESTAWIENIE PRODUKTÓW
ZBIORNIKI OKR
Poz

E
Pojemno

zbiornika w
litrach

Kod produktu

Nazwa produktu

1

OAT00100GN

Zbiornik okr

y 100 litrów

100

zielony

2

ARW00150GN

Zbiornik okr

y 150 litrów

150

zielony

3

OAT00190GN

Zbiornik okr

y 190 litrów

190

zielony

4

OAT00280GN

Zbiornik okr

y 280 litrów

280

5

OAS00100XX

Podstawka do zbiornika 100 litrów

czarny

6

OAS00190XX

Podstawka do zbiorników 150 i 190 litrów

czarny

7

OAS00280XX

Podstawka do zbiornika 280 litrów

czarny

1

2

3

4

Kolor

zielony

5, 6, 7

ZBIORNIKI DEKORACYJNE
Poz
8

Pojemno

Kod produktu

Nazwa produktu

ARW00300GT/BRICK

Zbiornik dekoracyjny MUR 300 litrów

zbiornika w
litrach

Kolor

300

granitowy

9

ARW00300SD/BRICK

Zbiornik dekoracyjny MUR 300 litrów

300

piaskowy

10

ARW00500GT/BRICK

Zbiornik dekoracyjny MUR 500 litrów

500

granitowy

11

ARW00500SD/BRICK

Zbiornik dekoracyjny MUR 500 litrów

500

piaskowy

12

ARW00230GT/RONDO

Zbiornik dekoracyjny RONDO 230 litrów

230

granitowy

13

ARW00230SD/RONDO

Zbiornik dekoracyjny RONDO 230 litrów

230

piaskowy

14

ARW00460GT/RONDO

Zbiornik dekoracyjny RONDO 460 litrów

460

granitowy

15

ARW00460SD/RONDO

Zbiornik dekoracyjny RONDO 460 litrów

460

piaskowy

16

ARW00750GT/WALL

Zbiornik dekoracyjny prz cienny 750 litrów

750

granitowy
piaskowy

17

ARW00750SD/WALL

Zbiornik dekoracyjny prz cienny 750 litrów

750

18

ARW00750GN/WALL

Zbiornik dekoracyjny prz cienny 750 litrów

750

zielony

19

ARW00750BK/WALL

Zbiornik dekoracyjny prz cienny 750 litrów

750

czarny
granitowy

20

ARW00300GT/STONE

Zbiornik dekoracyjny STONE 300 litrów

300

21

ARW00300SD/STONE

Zbiornik dekoracyjny STONE 300 litrów

300

piaskowy

22

ARW00300LG/STONE

Zbiornik dekoracyjny STONE 300 litrów

300

jasno zielony
brazowy

23

ARW00300BR/TRUNK

Zbiornik dekoracyjny PIE 300 litrów

300

24

ARW00300GY/TRUNK

Zbiornik dekoracyjny PIE 300 litrów

300

szary

25

ARW00300LG/TRUNK

Zbiornik dekoracyjny PIE 300 litrów

300

jasno zielony

26

ARW00450GT/WELL

Zbiornik dekoracyjny STUDNIA 450 litrów

450

granitowy

27

ARW00450LB/WELL

Zbiornik dekoracyjny STUDNIA 450 litrów

450

jasno br zowy
jasno zielony

28

ARW00450LG/WELL

Zbiornik dekoracyjny STUDNIA 450 litrów

450

29

ARW00450SD/WELL

Zbiornik dekoracyjny STUDNIA 450 litrów

450

piaskowy

30

ARW00050NA/BARREL

Zbiornik dekoracyjny BECZKA 50 litrów

50

naturalny

31

ARW00120NA/BARREL

Zbiornik dekoracyjny BECZKA 120 litrów

120

naturalny

32

ARW00240NA/BARREL

Zbiornik dekoracyjny BECZKA 240 litrów

240

naturalny

33

ARW00360NA/BARREL

Zbiornik dekoracyjny BECZKA 360 litrów

360

naturalny

34

ARW00650NA/BAG

Zbiornik dekoracyjny WOREK 650 litrów

650

naturalny

35

ARW00333CR/COLUMN

Zbiornik dekoracyjny KOLUMNA 333 litrów

333

kremowy

36

ARW00555CR/COLUMN

Zbiornik dekoracyjny KOLUMNA 555 litrów

555

kremowy

8, 9, 10, 11

12, 13, 14, 15

ZBIORNIKI PROSTOPAD
Poz
37

16, 17, 18, 19

20, 21, 22

23, 24, 25

26, 27, 28, 29

30, 31, 32, 33

34

35, 36

CIENNE

Kod produktu

Nazwa produktu

ARW00200GN

Zbiornik prostopad

Pojemno
cienny 200 litrów

zbiornika w
litrach

Kolor

200 l

zielony

38

ARW00600GN

Zbiornik prostopad

cienny 600 litrów

600 l

zielony

39

ARW00700GN

Zbiornik prostopad

cienny 700 litrów

700 l

zielony

40

ARW01000GN

Zbiornik prostopad

cienny 1000 litrów

1000 l

zielony

41

ARW01225GN

Zbiornik prostopad

cienny 1225 litrów

1225 l

zielony

42

ARW01500GN

Zbiornik prostopad

cienny 1500 litrów

1500 l

zielony

INNE ELEMENTY
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43

AC/WP00900GT

Punkt poboru wody

granitowy

44

AC/WP00900SD

Punkt poboru wody

piaskowy

38

4.2 ZESTAWIENIE PRODUKTÓW

39

40

41

42

43,44

4.3 ZBIERACZE I FILTRY
ZBIERACZ WODY DESZCZOWEJ
Aby doprowadzi wod deszczow do zbiornika naziemnego, konieczne jest zastosowanie
zbieracza lub ltra do wody deszczowej.
Zbieracz jest ur dzeniem montowanym na pionowej rurze spustowej, który automatycznie doprowadza wod z systemu rynnowego do zbiornika,
do
jego ca kowitego nape nienia.
Zbieracz dzia a na zasadzie dwóch po czonych
ze sob naczy . Wysoko przelewowa zbieracza
deszczówki musi znajdowa si poni ej górnej kraw dzi nape nianego zbiornika. Je eli poziom nape nienia osi gn wysoko przelewow , dop yw wody
zostaje odci ty. Przelanie zbiornika nie jest wówczas
mo liwe. Przy nape nionym zbiorniku woda deszczowa sp ywa rur spustow do odbiornika np. kanalizacji lub systemu rozs czaj cego.
Przed sezonem zimowym nale y zdemontowa w yk cz cy zbieracz ze zbiornikiem, a na króciec zbieracza nale y nakr ci za lepk . Spowoduje to niemo no dop yni cia wody deszczowej do zbiornika.
Po zako czonej zimie, demontuje si za lepk i czy
na powrót zbieracz ze zbiornikiem u ywaj c w yka
po czeniowego.

Zbieracz wody wraz
z akcesoriami

Zbieracz wody deszczowej jest wykonany z PVC i wyposa ony jest w nast puj ce elementy:
zbieracz, komplet dwóch uszczelek s u cych do trwa ego i szczelnego zamocowania zbieracza na rurze spustowej, element cz cy nakr cany na zbieracz (s u y do po czenia zbieracza
ze zbiornikiem), w yk cz cy, przepust do monta u w zbiorniku oraz za lepk do za lepiania
zbieracza w okresie zimowym. Komplet elementów zapakowany jest w worek foliowy wraz
z instrukcj monta u i u ytkowania. Ze wzgl du na brak ltra w zbieraczach, rekomenduje si
stosowanie na rynnach siatek chro- ni cych przed dostawaniem si do instalacji li ci i
innych zanieczyszcze . Alternatyw dla siatek mo e b zastosowanie koszyczka na leju
spustowym rynny, lub czyszczaka z kratk umieszczonego nad zbieraczem.
Zbieracz wody zainstalowany
na rurze spustowej i
pod czony do zbiornika
naziemnego

ZALETY:
• atwo monta u i obs ugi,
• mo liwo zamontowania na dowolnej rednicy rury spustowej,
• wybór kolorów,
• mo liwo pod czenia do rury spustowej odwadniaj cej do 100 m2 powierzchni dachu,
• odporno na dzia anie promieni UV.

ZBIERACZ WODY DESZCZOWEJ Z FILTREM
Zbieracz wody deszczowej z ltrem zgrubnym, wykonany jest z tworzywa sztucznego przeznaczony jest do monta u na rurze spustowej i s u y do doprowadzenia oczyszczonej z grubych
zanieczyszcze wody deszczowej do zbiornika. Mo e b stosowany do monta u na rurach
spustowych odwadniaj cych do 70 m 2. Ze wzgl du na swoj konstrukcj , ltr w zbieraczu powinien b okresowo czyszczony, aby zapobiec zabrudzeniu kr ca doprowadzaj cego wod
do zbiornika. Aby oczy ci ltr, nale y przesun w gór po rurze spustowej górny korpus
zbieracza, oczy ci ltr, a nast pnie zsun korpus z powrotem w dó . Odpowiednia konstrukcja ltra umo liwia jego obracanie tak, i w sezonie zimowym nie ma konieczno ci od czania
zbieracza od zbiornika. Poprzez obrót o 180 ° znajduj cego si w zbieraczu ltra, woda w lecie
p ynie kr cem do zbiornika, a w zimie w d rur spustow .
ø 101 mm
ø 98 mm

Zima

Lato
ø 97 mm

Zbieracz z filtrem

SYSTEMY NAZIEMNE

4.3 ZBIERACZE I FILTRY

Wymiary zbieracza z filtrem

W wyposa eniu kompletu zbieracza znajduj si nast puj ce elementy: zbieracz, redukcje
umo liwiaj ce monta zbieracza na odpowiedniej rednicy rury spustowej, koszyczek ltra,
w yk cz cy, przepust do monta u w zbiorniku. Komplet elementów zapakowany jest w
worek foliowy wraz z instrukcj monta u i u ytkowania.

Sposób dzia ania zbieracza
wody deszczowej z filtrem:
1. Dop yw wody deszczowej z rynny,
2. Filtr zgrubny,
3. Odp yw oczyszczonej wody do zbiornika.

1
2

ZALETY:

3

• atwo monta u i obs ugi,
• mo liwo zamontowania na rednicach
rur spustowych 75 – 100 mm
(konieczno zastosowania redukcji),
• odporno na dzia ania promieni UV.

FILTR WODY DESZCZOWEJ NA RURY METALOWE
Filtr montowany 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 maych oczkach, który spowoduje, i do zbiornika dop ynie jedynie czysta i wolna od drobnych
zanieczyszcze woda.
W terenie, w którym wyst puje brak lub niewielkie zadrzewienie mo na zastosowa znajduj cy si w ofercie produktów TitanAqua zbieracz (wykonany na bazie korpusu ltra do rur metalowych), który zamiast ltra posiada wewn trzn przegrod umo liwiaj
doprowadzenie
wody do po czonego w ykiem zbiornika.
Filtr na rury metalowe oferowany jest w wersjach z miedzi, cynku lub stali nierdzewnej. Mo e
b stosowany do monta u na rurach spustowych odwadniaj cych do 150 m 2 powierzchni
dachu. W przypadku zastosowania tego ltra nie ma konieczno ci montowania na rynnie czy
te rurze spustowej dodatkowych zabezpiecze przeciwko li ciom lub innym zabrudzeniom.
Odmian ltra na rury metalowe jest równie wykonany z materia ów tradycyjnych ltr (kod
produktu AC/FI00100SI/SS02), który mo e b montowany na rurze spustowej odwadniaj cej powierzchni do 100 m 2. Zasada dzia ania oraz konstrukcja ltra we wn trzu korpusu jest
identyczna do prezentowanego.

Filtr na rury metalowe

ZALETY:
• mo liwo monta u na rurach spustowych o rednicach
75, 76, 80, 87, 90, 100, 105 i 110 mm (konieczno stosowania redukcji),
• wysoka efektywno oczyszczania,
• atwy monta i obs uga,
• ze wzgl du na zastosowane materia y wieloletnia trwa o produktu.

ø 112 mm

ø 125 mm

ø 50 mm

ø 93 mm
ø 115 mm

Wymiary filtra na rury metalowe

4.3 ZBIERACZE I FILTRY

Sposób dzia ania filtra
na rury metalowe:
• Dop yw wody deszczowej
z rynny,
• Filtr dok adny o wielko
oczka 0,315 mm
(stal nierdzewna),
• Odp yw oczyszczonej
wody do zbiornika.

Redukcje na r ne rednice
rur spustowych

1

3
2

Filtr na rury 70-100 mm

Sposób dzia ania filtra:
1. Dop yw wody deszczowej z rynny,
2. Filtr o wielko ci oczka 0,17 mm
(stal nierdzewna),
3. Odp yw oczyszczonej wody
do zbiornika.

Wymiary filtra na rury
70-100 mm

FILTR WODY DESZCZOWEJ NA RURY 70-100 MM
Filtr montowany na rurze spustowej ma wielko oczka 0,17 mm i tym samym nadaje si do
monta u w terenach zadrzewionych. Jego zadanie to doprowadzenie oczyszczonej z li ci i
innych zabrudze wody deszczowej do zbiornika naziemnego. Mo e b stosowany do monta u na rurach spustowych odwadniaj cych do 70 m2. Filtr posiada mo liwo ustawiania
pracy w trybie lato – zima, nie ma wi c konieczno ci roz - czania ltra od zbiornika na okres
zimowy. Wystarczy ustawi zielone pokr t o ltra na pozycji CLOSE, a ltr nie b dzie
doprowadza wody do zbiornika; ustawienie pokr t a na pozycji OPEN umo liwia
doprowadzenie oczyszczonej deszczówki do zbiornika.
Aby utrzymywa jak najwy sz efektywno oczyszczania i doprowadzania wody do zbiornika, zaleca si co najmniej raz w miesi cu wyj
ltr (nale y wyci gn zielony element
z obudowy) i oczy ci go pod strumieniem bie cej wody.
ZALETY:
• mo liwo monta u na rurach spustowych o rednicach od 70 do 100 mm
(bez konieczno ci stosowania dodatkowych redukcji),
• wysoka efektywno oczyszczania,
• atwy monta i obs uga,
• ze wzgl du na zastosowane materia y wieloletnia trwa o produktu.

4.4 ZESTAWIENIE PRODUKTÓW
Poz

Kod produktu

Nazwa produktu

Materia

Maks. powierzchnia dachu
w m2 przypadaj ca
na zbieracz/ ltr

rednica rur spustowych
w mm

Kolor

ZBIERACZE WODY DESZCZOWEJ
1

AC/DI00075BR/PVC

Zbieracz wody deszczowej na rur 75 mm

PVC

br z

2

AC/DI00075WH/PVC

Zbieracz wody deszczowej na rur 75 mm

PVC

bia y

75

70

3

AC/DI00075GP/PVC

Zbieracz wody deszczowej na rur 75 mm

PVC

4

AC/DI00075GY/PVC

Zbieracz wody deszczowej na rur 75 mm

PVC

5

AC/DI00090CO/PVC

Zbieracz wody deszczowej na rur 90 mm

PVC

6

AC/DI00105BR/PVC

Zbieracz wody deszczowej na rur 105 mm

PVC

br z

7

AC/DI00105WH/PVC

Zbieracz wody deszczowej na rur 105 mm

PVC

bia y

8

AC/DI00105GP/PVC

Zbieracz wody deszczowej na rur 105 mm

PVC

9

AC/DI00105GY/PVC

Zbieracz wody deszczowej na rur 105 mm

PVC

10

AC/DI75-100BR/PE

Zbieracz wody deszczowej z ltrem na rury 75 -100 mm

PE

11

AC/DI75-100GY/PE

Zbieracz wody deszczowej z ltrem na rury 75 -100 mm

PE

12

AC/DI00100SI/SS

Zbieracz wody deszczowej na rury metalowe 100 mm

stal nierdzewna

90

90

105 - 110

100

10, 11

* - adaptery na rednice 75, 76, 80, 87, 90, 105 i 110 mm dost pne na zapytanie
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miedziany

gra t
szary

75-100

70

100 *

100

ZBIERACZE WODY DESZCZOWEJ

1-9

gra t
szary

12

br z
szary
srebrny

Poz

Kod produktu

Nazwa produktu

Materia

rednica rur spustowych
w mm

Maks. powierzchnia dachu
w m2 przypadaj ca
na zbieracz/ ltr

100 *

150

Kolor

FILTRY DO WODY DESZCZOWEJ
13

AC/FI00100SI/SS01

Filtr wody deszczowej na rury metalowe 100 mm

stal nierdzewna

14

AC/FI00100SI/ZI

Filtr wody deszczowej na rury metalowe 100 mm

cynk

15

AC/FI00100CO/CO

Filtr wody deszczowej na rury metalowe 100 mm

mied

16

AC/FI00100SI/SS02

Filtr wody deszczowej na rury metalowe 100 mm

stal nierdzewna

17

AC/FI70-100BR/PP

Filtr wody deszczowej na rury 70 -100 mm

PP

18

AC/FI70-100GY/PP

Filtr wody deszczowej na rury 70 -100 mm

PP

srebrny
srebrny
miedziany
100 *

100

70-110

70

srebrny
br z
szary

AKCESORIA
19

AC/HO50x400BK/PVC

20

AC/HO32x400GN/PVC

21

AC/AD53-75BR/PVC

W

cz cy ltry metalowe ze zbiornikiem
yk cz cy do zbiorników

Adapter na rur 50 mm do zbieracza 75 mm

rednica 50 mm, d ugo

40 cm

czarny

rednica 32 mm, d ugo

40 cm

zielony

PVC

FILTRY DO WODY DESZCZOWEJ

13, 14, 15

PVC
PVC

50 **

16

17, 18

19

* - adaptery na rednice 75, 76, 80, 87, 90, 105 i 110 mm dost pne na zapytanie ** - inne kolory dost pne na zapytanie
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SYSTEMY PODZIEMNE
5.1 ZBIORNIKI
Zbiorniki podziemne z oferty TitanAqua to typoszereg produktów o pojemno ciach
u ytkowych 3000, 4500 i 6000 litrów. Zbiorniki charakteryzuj si solidn , u ebrowan
konstrukcj umo liwiaj c zakopanie ich w gruncie nawet przy niesprzyjaj cych warunkach gruntowo-wodnych (np. wysoki poziom wody gruntowej), znacznie mniejsz wag
ni zbiorniki betonowe, a przede wszystkim wieloletni ywotno ci . Zbiorniki wykonane s z polietylenu, w kolorze czarnym.
Zbiorniki z grupy przeznaczonej do magazynowania wody deszczowej sk adaj si
z zbiornika, rury wznosz cej (shaft) i teleskopowej przed u ki (swift) umo liwiaj cej
w zale no ci od
boko ci posadowienia zbiornika dostosowanie poziomu pokrywy
do poziomu terenu.
We wn trzu zbiornika zamontowany jest jeden z dwóch rodzajów mechanicznych
ltrów, s u cych do odseparowania zanieczyszcze sp ywaj cych z dachu, od wody
deszczowej wp ywaj cej do zbiornika.
Inne elementy wyposa enia zbiornika to mi dzy innymi: przelew z syfonem i zabezpieczeniem przeciwko gryzoniom, poprzez który okresowo nadmiar wody deszczowej
dop ywaj cej do zbiornika mo e zosta odprowadzony poza zbiornik.

Wymiary zbiornika
podziemnego o
pojemno ci
3000 litrów

5. SYSTEMY PODZIEMNE

br z

AKCESORIA

5.1 ZBIORNIKI

20

21

Wymiary zbiornika podziemnego o pojemno ci 4500 litrów

Wymiary zbiornika podziemnego o pojemno ci 6000 litrów
Charakterystyka zbiorników
Poz

Wielko zbiornika w litrach

Materia

Waga w kg

rednica zbiornika w mm

1
2
3

3000
4500
6000

PE
PE
PE

189
224
254

1540
1800
2070

Maksymalna ca kowita wysoko
zbiornika w mm
2800
3100
3350

ZALETY ZBIORNIKÓW TITANAQUA:
• wytrzyma a, u ebrowana konstrukcja,
• typoszereg pojemno ci 3000, 4500 i 6000 litrów,
• mo liwo regulacji g boko ci posadowienia zbiornika poprzez regulacj
teleskopowej przed u ki,
• niewielka waga w porównaniu do zbiorników betonowych,
• gwarancja na zbiorniki 5 lat.
Do przekrycia zbiornika mo na zastosowa : pokryw tworzywow z PE lub eliwn ze stela em – obie pokrywy wytrzymuj obci enie A15 czyli 1500 kg/m2. Pokrywy wytrzymuj ce obci enia wi ksze ni zak ada klasa A15 a wi c B125, C250 lub wi ksze dost pne s
na zapytanie.

ø 670 mm
ø 654 mm
ø 648 mm

ø 652 mm
ø 750 mm

Pokrywa tworzywowa A15
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ø 605 mm
ø 760 mm

Pokrywa eliwna A15

5.2 FILTRY
Dobór ltrów zainstalowanych w zbiorniku 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, albo do systemu rozs czaj cego
AquaBlok,
wielko powierzchni dachu.
Charakterystyka ltrów

Poz

Nazwa ltra

Materia

Waga w kg

Powierzchnia dachu w m2

Wielko oczka w mm

1
2

Zbieraj cy
Przep ywowy

PE
PE

2,8
1,4

200
150

0,55
0,17

FILTR ZBIERA CY
Gdy nadmiar wody odprowadzany jest do systemu rozs czaj cego, w zbiorniku zastosowany
jest ltr zbieraj cy, który posiada mo liwo gromadzenia zanieczyszcze i pó niejszego ich
usuwania, tak aby nie zamuli uk adu rozs czaj cego. Woda dop ywaj ca z dachu poprzez
system rynnowy, niesie ze sob zanieczyszczania, które poprzez zainstalowany wewn trz
zbiornika ltr nie maj mo liwo ci dosta si do wn trza zbiornika. Naniesione przez wod
zanieczyszczenia pozostaj w ltrze i musz zosta okresowo usuni te przez u ytkownika.
Podczas standardowego oczyszczania ltra polegaj cego na otwarciu pokrywy, wyj ciu kosza i usuni ciu z niego zanieczyszcze , zaleca si równie k dorazowo przep uka go pod
bie c wod tak, aby usun mniejsze zanieczyszczenia pozostaj ce w oczkach ltra.

Sposób dzia ania filtra zbieraj cego:

3
1

1. Do yw wody deszczowej z rynny,
2. Zbieranie zanieczyszcze w koszu filtra drobno
oczkowego (wielko oczka 0,55 mm),
3. Dodatkowy do yw (w przypadku zbierania
deszczówki z dwóch rur spustowych),
4. Od yw oczyszczonej wody do zbiornika
podziemnego.

2

4

ZALETY:
• prosta konstrukcja,
• kosz zbieraj cy zanieczyszczenia
uniemo liwiaj cy zamulenie
systemu rozs czaj cego,
• wysoka efektywno
ltrowania.

Wymiary filtra zbieraj cego

5.2. FILTRY

FILTR PRZEP YWOWY
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. Woda dop ywaj ca z dachu poprzez system rynnowy,
niesie ze sob zanieczyszczania, które poprzez zainstalowany wewn trz zbiornika ltr nie
maj mo liwo ci dosta si do wn trza zbiornika. Naniesione przez wod zanieczyszczenia
pozostaj ce w ltrze s okresowo odprowadzane poza zbiorniki przez wyst puj ce co jaki
czas deszcze nawalne; wtedy to woda p yn ca systemem rur z du pr dko ci oczyszcza ltr.
Zaleca si jednak co kilka miesi cy wyj wk ad ltra ze zbiornika i przep uka go pod bie c
wod tak, aby usun mniejsze zanieczyszczenia.

1
2
3

Sposób dzia ania filtra przep ywowego:

Filtry przeznaczone
do oczyszczania deszczówki
dop ywaj cej z wi kszych
powierzchni dachu
dost pne s na zapytanie

1. Dop yw wody deszczowej z rynny,
2. Zbieranie zanieczyszcze na filtrze
drobno oczkowym 0,17 mm,
3. Odp yw nadmiaru wody wraz
z zanieczyszczeniami do kanalizacji deszczowej.

Wymiary filtra przep ywowego
W terenach, w których wyst puje g ste zadrzewienie zaleca si instalowa dodatkowe siatki
lub koszyczki na lejach spustowych rynny, lub
czyszczaki na rurach spustowych. Spowoduje
to dop ywa mniej zanieczyszczonej wody do
zbiornika, a tym samym rzadziej b dzie trzeba
dokonywa przegl dów uk adu ltruj cego.

ZALETY:
• prosta konstrukcja,
• bezobs ugowa praca,
• wysoka efektywno
ltrowania.

5.3 SYSTEMY OGRODOWE
Systemy ogrodowe s u do magazynowania, a nast pnie wykorzystania wody do celów
podlewania trawnika w okresie wiosna jesie . Oprócz tego, wod mo na t oczywicie u ywa do innych celów takich jak: mycie samochodu, prace por dkowe dooko a
domu itp.
Woda z rynny poprzez rur spustow doprowadzana jest rurami u onymi pod ziemi
do podziemnego zbiornika. Nast pnie na ltrze zainstalowanym w rurze wznosz cej
zbiornika odbywa si jej mechaniczne oczyszczenie z zabrudze , a czysta woda sp ywa do zbiornika. Nadmiar wody, który mo e okresowo dop ywa do zbiornika, odp ywa
poprzez przelew poza zbiornik.
Do podlewania trawnika wykorzystuje si standardowe w e ogrodowe oraz naziemne
zraszacze dost pne w punktach ogrodniczych.
Systemy ogrodowe obejmuj : kompletny zbiornik wyposa ony w ltr i przelew, zatapialn pomp wielostopniow jednofazow zamocowan w zbiorniku, zako czon
poborem z sitkiem i p ywakiem oraz niezale n od zbiornika skrzynk ogrodow .
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5.3 SYSTEMY OGRODOWE

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

System podziemny ogrodowy
z odprowadzeniem nadmiaru
deszczówki do systemu
kanalizacyjnego

POMPA ZATAPIALNA WYKORZYSTYWANA W SYSTEMACH OGRODOWYCH
Pompa zatapialna wielostopniowa wykorzystywana w systemach ogrodowych przymocowana do dna zbiornika, przystosowana jest do pracy w pe nym lub cz ciowym zanurzeniu
charakteryzuje si idealnymi parametrami hydraulicznym do pracy z typowymi zraszaczami
ogrodowymi.
ZALETY:
Parametry pracy:
• niewielka rednica 130 mm,
• ciecz - czysta woda z niewielk
• cicha, automatyczna
zawarto ci piasku,
i bezobs ugowa praca,
• max. temperatura cieczy +40°C,
• elementy stykaj ce si z ciecz
wykonana ze stali nierdzewnej,
• max. wysoko podnoszenia 45 m,
• przep yw 3,4 m 3/h.
• atwa instalacja,
• niewielkie zu ycie energii.

POBÓR WODY
Pobór wody sk ada si : z tworzywowego p ywaka wype nionego powietrzem, do czonego
do niego koszyka ssawnego z ltrem o oczku 1,2 mm, zaworu zwrotnego oraz w a cz cego.
Ze wzgl du na fakt, i zanieczyszczenia sta e zbieraj si na dnie zbiornika, a zawiesiny otuj
na powierzchni, idealnym miejscem poboru wody jest punkt 15 - 20 cm poni ej powierzchni
cieczy. P ywak umo liwia wi c utrzymywanie si poboru wody nieco poni ej powierzchni wody
w zbiorniku, co zapewnia pobieranie do systemu tylko i w cznie czystej wody.

SKRZYNKA OGRODOWA
Skrzynka ogrodowa sk ada si z: obudowy wykonanej z wytrzyma ego na uderzenia tworzywa sztucznego, wyposa onej w zamykan pokryw , automatu ci nieniowego ze zintegrowan ochron przed suchobiegiem, pod czenia szybkoz czem do w a ogrodowego z
zaworem, szybkoz cza do pod czenia rury z PE doprowadzaj cej wod ze zbiornika, zaworu do opró niania instalacji na okres zimowy, w cznia pompy zatapialnej oraz przewódu
elektrycznego do pod czenia ca o ci do 230V.
Maksymalna odleg o skrzynki ogrodowej od zbiornika wynosi 15 m.
System ogrodowy jest gotowy do dzia ania po otwarciu skrzynki, pod czeniu przewodu elektrycznego do gniazda oraz po czeniu w a do instalacji poboru wody. W przypadku mo liwego, okresowego braku wody w zbiorniku, do podlewania u yw b dzie si wody wodoci gowej. Ze wzgl du na aplikacj , monta systemu mo e odby si po wyko czeniu obiektu
mieszkalnego lub nawet w trakcie jego eksploatacji.

5.3 SYSTEMY OGRODOWE

MONT ZBIORNIKA
Zbiornik dostarczany jest na miejsce monta u, gdzie instaluje si go w przygotowanym
uprzednio wykopie, na dnie którego u o ona zosta a uprzednio warstwa wiru o mi szo ci
20 cm. Ze wzgl du na ró
boko przemarzania w poszczególnych rejonach kraju, docelowy maksymalny poziom wody w zbiorniku powinien odpowiada poziomowi przemarzania
(przed monta em zbiornika nale y ustali t g boko ). Nast pnie do u o onego na dnie wykopu zbiornika, nale y nala wody do 1/3 jego wysoko ci, a nast pnie do tej wysoko ci zasypa wirem o ziarnisto ci 0/4 zag szczaj c go r cznie. Pó niej nale y dope nia zbiornik wod , a
nast pnie obsypywa go wirem,
do dolnej kraw dzi rury wzno nej. Zbiornik podczas
zasypywania nale y ca y czas poziomowa . Nast pnie nale y doprowadzi rury kanalizacyjne
110 mm od rury spustowej i po cz z za lepion na okres transportu rur dop ywow zamontowan w rurze wzno nej zbiornika. Z drugiej strony rury wzno nej znajduje si za lepiony przelew, który nale y po cz z systemem rozs czaj cym lub kanalizacyjnym. Nast pnie
nale y zdj odcinek rury os onowej zamontowanej w rurze wzno nej zbiornika, i do szybkoz czki pod cz rur z PE o rednicy 32 mm. Pó niej na rur PE i przewód elektryczny
do pompy nale y na o rur os onow o rednicy DN100 mm i zakopa .

MONT SKRZYNKI OGRODOWEJ
Pierwszy krok to przygotowanie w ziemi wykopu, na dnie którego uk ada si skrzynk .
Nast pnie nale y pod cz rur PE wychodz c z rury os onowej do z aczki znajduj cej si na
zewn trznej cianie skrzynki. Przewód elektryczny nale y wprowadzi do wn trza skrzynki,
a nast pnie pod cz do czujnika ci nienia. Tak przygotowana instalacja jest gotowa do
dzia ania po nape nieniu zbiornika oraz pod cze- niu przewodu elektrycznego do sieci 230V.
Nale y wtedy za cz w cznik pompy znajduj - cy si w skrzynce ogrodowej, pod cz w
ogrodowy zako czony zraszaczem do szybkoz - cza w skrzynce, otworz zawór i rozpocz
podlewanie.
Szczeg owe instrukcje monta u zarówno zbiorników podziemnych jak i skrzynki ogrodowej
do czane s do produktów.

5.4 SYSTEMY DOMOWO - OGRODOWE
System domowo-ogrodowy s u y do magazynowania, a nast pnie wykorzystania wody
deszczowej zarówno w pomieszczeniu jak i na zewn trz do celów bytowo-gospodarczych takich jak: sp ukiwanie WC, pranie, sprz tanie oraz podlewanie trawnika. System
wykorzystywany mo e by przez ca y rok. System sk ada si z kompletnego zbiornika
z pokryw , ltrem, poborem wody i przelewem oraz umieszczonej w pomieszczeniu
technicznym budynku centrali steruj 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, sprz tanie i podlewania). W przypadku okresowego
braku wody deszczowej w zbiorniku, instalacja jest automatycznie dope niania wod
wodoci gow . Nale y pami ta , i w przypadku tego systemu konieczne jest zaprojektowanie i wykonania osobnej instalacji wodoci gowej wykorzystuj cej deszczówk ,
a wi c decyzj o zainstalowaniu systemu domowo-ogrodowego nale y podejmowa ju
na etapie projektowania obiektu mieszkalnego.

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

SYSTEMY PODZIEMNE

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

5.4 SYSTEMY DOMOWO - OGRODOWE

CENTRALA STERUJ CA
Do zar dzania systemem domowo-ogrodowym s u y centrala steruj ca Matrix. Jest to
kompletne ur dzenie z o one z samozasysaj cej pompy i elektronicznego uk adu steruj cego wyposa onego w czujnik ci nienia wraz z niezb dnymi elementami prz czeniowymi.
Jej zadaniem jest pobieranie wody ze zbiornika i wprowadzanie jej do wewn trznej instalacji
deszczowej w budynku, lub w okresie, gdy zbiornik jest pusty, nape nianie wewn trznej instalacji deszczowej wod wodoci gow . Je eli czujnik, za po rednictwem elektronicznego uk adu steruj cego, wykryje brak wody w zbiorniku deszczówki otwierana jest instalacja zasilania
w wod pitn i woda p 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 deszczowa zawsze jest nape niona.
Centrala steruj ca jest zaprojektowana do obs ugi instalacji wykorzystywanej przez maksymalnie dwie rodziny.

Centrala steruj ca Matrix

Centrala steruj ca Matrix
- konstrukcja

Parametry pracy:
• ciecz - czysta woda z niewielk ,
zawarto ci piasku,
• max. temperatura cieczy + 50ºC,
• max. wysoko podnoszenia 32 m,
• przep yw 2,5 m 3/h.

Szczeg owa instrukcja monta u
i pod czenia centrali
dostarczana jest wraz z produktem.

5.4 SYSTEMY DOMOWO - OGRODOWE

ZALETY:
• niewielkie wymiary,
• cicha, automatyczna
i bezobs ugowa praca,
• estetyczne wykonanie,
• atwa instalacja,
• niewielkie zu ycie energii,
• mo liwo prz czenia
miedzy trybami
automatycznym i r cznym.

5.5 ROZS CZANIE WODY DESZCZOWEJ
Gdy w pobli u lokalizacji zbiornika podziemnego nie zosta a poprowadzona kanalizacja deszczowa lub ogólnosp awna, a tak e brak jest zbiornika otwartego lub kana u, nale y rozw y
zainstalowanie za zbiornikiem systemu rozs czaj cego AquaBlok.
System rozs czaj cy AquaBlok s u y do rozs czania nadmiaru wody deszczowej sp ywaj cej z
dachu do zbiornika. Zdarza si bowiem, i pojawiaj ce si d ugotrwa e lub nawalne deszcze doprowadzaj do zbiornika wi ksz ilo wody, ni wynosi jego pojemno retencyjna.
W takim wypadku nadmiar wody musi zosta odprowadzony poza zbiornik.
AquaBlok to wykonany z polietylenu prawie idealny sze cian, o ciance 54 cm, pojemno ci
150 litrów i wadze 8 kg. Bardzo atwy w transporcie i wytrzyma y na obci enie pionowe do
2,5 tony/m2. Komplet obejmuje dwa AquaBloki oraz geo óknin niezb dn do ich owini cia.
Celem stosowania geo ókniny jest niedopuszczenie, aby woda i drobiny gruntu dosta y si
z otoczenia do wn trza AquaBloków. Z drugiej strony woda nagromadzona wewn trz skrzynek rozs czaj cych musi swobodnie i bez przeszkód przes cza si na zewn trz do otaczaj cego system gruntu.
Komplet z o ony z dwóch bloków i geo ókniny umo liwia odprowadzenie do gruntu przepuszczalnego wody z oko o 50 m 2 powierzchni dachu. Je li powierzchnia dachu jest wi ksza,
ilo modu ów nale y odpowiednio zwi ksz .

Na zapytanie mo liwe jest równie dostarczenie bloków o wytrzyma o ci na obci enie
pionowe do 15 ton na m2.

Skrzynka AquaBlok z pod czon
rura kanalizacyjn

czenie AquaBloków w pionie za pomoc
elementów c cych

ZALETY AQUABLOK-ÓW:
•
•
•
•
•
•
•

wykonane z przyjaznego rodowisku polietylenu,
mo liwy atwy podzia bloku na dwie lub wi cej cz ci,
mo liwo stosowania w k dym rodzaju gruntu,
odporne na uderzenia, atwe i bezpieczne do transportu oraz przenoszenia,
mo liwo obci enia pionowego do 2,5 ton na m2,
atwy i szybki monta ,
atwe pod czenie rur doprowadzaj cych wod .

MONT SYSTEMU ROZS CZAJ CEGO AQUABLOK

Przyk adowa instalacja
skrzynek AquaBlok w
wykopie

polega na u o eniu w przygotowanym uprzednio wykopie pó przepuszczalnej geo ókniny,
a nast pnie na umieszczeniu na niej, w zale no ci od parametrów gruntu (przepuszczalny,
pó przepuszczalny lub nieprzepuszczalny) oraz ilo ci dop ywaj cej wody deszczowej (w zale no ci od wielko ci dachu i lokalizacji geogr cznej obiektu) odpowiedniej ilo ci bloków
(w poziomie lub w pionie). Po u o eniu odpowiedniej ilo ci AquaBlok-ów, ca o owija si
szczelnie geo óknin . Tak wykonana instalacja zostaje zasypana gruntem.
AquaBlok-i mo na wykorzystywa równie , jako niezale n instalacj rozs czaj c wod
deszczow w przypadku braku zbiornika do magazynowania wody deszczowej.

SYSTEMY PODZIEMNE

5.5 ROZS CZANIE WODY DESZCZOWEJ

5.6 ZESTAWIENIE PRODUKTÓW
Poz

Kod produktu

Pojemno

Nazwa produktu

w litrach

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE

Kolor

Opis

Rodzaj ltra

ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA WODY DESZCZOWEJ

1

URW03000BK/SG/GF/NP.

Zbiornik o pojemno ci 3000 litrów

3000

2

URW04500BK/SG/GF/NP.

Zbiornik o pojemno ci 4500 litrów

4500

3

URW06000BK/SG/GF/NP.

Zbiornik o pojemno ci 6000 litrów

6000

4

URW03000BK/SG/CF/NP.

Zbiornik o pojemno ci 3000 litrów

3000

5

URW04500BK/SG/CF/NP.

Zbiornik o pojemno ci 4500 litrów

4500

6

URW06000BK/SG/CF/NP.

Zbiornik o pojemno ci 6000 litrów

6000

SYSTEMY OGRODOWE

zbiornik kompletny z dop ywem i odp ywem przelewowym, zamontowanym ltrem
zbieraj cym, z rur wzno , bez pokrywy, bez pompy, bez poboru

zbieraj cy

nie

zbiornik kompletny z dop ywem i odp ywem przelewowym, zamontowanym ltrem
przep ywowym, z rur wzno , bez pokrywy, bez pompy, bez poboru

przep ywowy

tak

zbieraj cy

nie

przep ywowy

tak

-

-

zbieraj cy

nie

przep ywowy

tak

czarny

ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA I WYKORZYSTANIA WODY DESZCZOWEJ W OGRODZIE

7

URW03000BK/SG/GF/P01

Zbiornik o pojemno ci 3000 litrów

3000

8

URW04500BK/SG/GF/P01

Zbiornik o pojemno ci 4500 litrów

4500

9

URW06000BK/SG/GF/P01

Zbiornik o pojemno ci 6000 litrów

6000

10

URW03000BK/SG/CF/P01

Zbiornik o pojemno ci 3000 litrów

3000

11

URW04500BK/SG/CF/P01

Zbiornik o pojemno ci 4500 litrów

4500

12

URW06000BK/SG/CF/P01

Zbiornik o pojemno ci 6000 litrów

6000

13

URW/GARDENBOX/M01

Skrzynka ogrodowa

-

SYSTEMY DOMOWO - OGRODOWE

zbiornik kompletny z dop ywem i odp ywem przelewowym, zamontowanym ltrem
zbieraj cym, z rur wzno , bez pokrywy, z pomp , z rur doprowadzaj
wod do
skrzynki ogrodowej
czarny
zbiornik kompletny z dop ywem i odp ywem przelewowym, zamontowanym ltrem
przep ywowym, z rur wzno , bez pokrywy, z pomp , z rur doprowadzaj
wod
do skrzynki ogrodowej
zielony

skrzynka wyposa ona w urz dzenie do kontroli ci nienia, pobór z szybko
ogrodowy oraz przewód elektryczny do pod czenia pompy do sieci

czk na w

ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA I WYKORZYSTANIA WODY DESZCZOWEJ W OGRODZIE

14

URW03000BK/SH/GF/NP.

Zbiornik o pojemno ci 3000 litrów

3000

15

URW04500BK/SH/GF/NP.

Zbiornik o pojemno ci 4500 litrów

4500

16

URW06000BK/SH/GF/NP.

Zbiornik o pojemno ci 6000 litrów

6000

17

URW03000BK/SH/CF/NP.

Zbiornik o pojemno ci 3000 litrów

3000

18

URW04500BK/SH/CF/NP.

Zbiornik o pojemno ci 4500 litrów

4500

19

URW06000BK/SH/CF/NP.

Zbiornik o pojemno ci 6000 litrów

6000

20

URW/STATION

Centrala deszczowa Matrix

zbiornik kompletny z dop ywem i odp ywem przelewowym, zamontowanym ltrem
zbieraj cym, z rur wzno , bez pokrywy, bez pompy, z poborem i doprowadzeniem do
centrali deszczowej
czarny

zbiornik kompletny z dop ywem i odp ywem przelewowym, zamontowanym ltrem
przep ywowym, z rur wzno , bez pokrywy, bez pompy, z poborem i doprowadzeniem do
centrali deszczowej
kompletna centrala zarz dzaj ca poborem wody ze zbiornika i wprowadzaniem jej do
instalacji wodoci gowej wewn trz budynku, z pomp , zbiornikiem przeznaczonym do okresowego zasilania instalacji wod deszczow , wsk nikiem nape nienia zbiornika

-

-

AKCESORIA
21

AC/CO/A15XXGN/PE01

Pokrywa tworzywowa A15

zielony

22

AC/CO/A15XXGN/CI01

Pokrywa eliwna A15

czarny

23

AC/REMHANDLE

Przed

srebrny

24

AC/AQBLOCK/SET

ka do ltra zbieraj cego

Bloki rozs czajace AquaBlok

czarny

az klasa A 15 z PE, z zamkni ciem na trzy ruby
az klasa A 15 eliwny, rama 80 mm, z ryglami
w sytuacji g bokiego posadowienia zbiornika istnieje konieczno

zamontowania przed

ki

r czki do kosza znajduj cego si w ltrze zbieraj cym
kompletny pakiet rozs czaj cy wraz z geo óknin , do zastosowania w gruncie
rednioprzepuszczalnym, dla ilo ci wody deszczowej sp ywaj cej z dachu o powierzchni 50 m2

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE

Teren
pod aczony
do
kanalizacji
deszczowej

SYSTEMY OGRODOWE

SYSTEMY DOMOWO - OGRODOWE

7, 8, 9

10, 11, 12
1-6
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AKCESORIA

14, 15, 16

13

17, 18, 19

20

21

22

23

24

25

-

1.

Kingspan Environmental GmbH
Am Schornacker 2
D-46485 Wesel
Deutschland
Tel: +49 (0) 281 95250-45
Fax: +49 (0) 281 95250-50
E-mail: info@titan-eko.de
www.bluestore.info
www.titan-eko.de

7.

Titan Eko Belgium
Zwaaikomstraat 5
Roeselare
B 8800
Belgium
Tel: +32 51 48 51 42
Fax: +32 51 48 51 53
E-mail: info@titan-eko.be
www.titan-eko.be

2.

Kingspan Environmental
and Renewables Ltd.
Seapatrick Road
Seapatrick / Banbridge
Co Down / BT32 4PH
Ireland
Tel: +44 (0)28 40 62 62 60
Fax: +44 (0)28 40 62 62 59
E-mail: info@kingspanec.com
www.titanenv.com

8.

Titan Eko
V ní 908
500 03 Hradec Králové
Czech Republic
Tel.: +420 495 433 126
Fax: +420 495 433 127
Mob.: +420 602 630 610
Mob.: +420 724 807 522
E-mail: obchod@titan-eko.cz
www.titan-eko.cz

3.

TITAN EKO Sucursal en España
Lino, 8 – 1o
28020 Madrid
Spain
Tel.: +34 91 571 56 90
Fax: +34 91 571 56 44
E-mail: titan@titan-ltd.es
www.titan-ltd.es

9.

Titan Eko Szewcja
Skogsekebyvägen 45
137 54 Tungelsta
Sweden
Tel: +46 8 410 300 46
Fax: +46 701 417 685
E-mail: johan.ek@titan-eko.com
www.titantank.se

4.

Titan Eko France
29 rue Condorcet
38090 Villefontaine
France
Tel.: +33 (0)4 74 99 04 56
Fax: +33 (0)4 74 94 50 49
E-mail: info@titan-eko.fr
www.titan-eko.fr

5.

Titan Eko Netherlands
Damweg 2B
3421 GS Oudewater
The Netherlands
Tel: +31 348 56 80 05
Fax: +31 348 56 84 66
E-mail: info@titan-eko.nl
www.titan-eko.nl

10. Titan Eko Czech Republic
& Slovakia
V ní 908
500 03 Hradec Králové
Czech Republic
Mob.: +421 903 232 108
Tel.: +420 495 433 126
Fax: +420 495 433 127
Mob.: +420 602 630 610
E-mail: info@titan-eko.sk
www.titan-eko.sk

6.

Jedna kropla,
tysi c zastosowa

Kingspan Miljøcontainere A/S
Amerikavej 1
7000 Fredericia
Denmark
Tel: +45 583 83 851
Fax: +45 583 83 861
E-mail: salg@titantanke.dk
www.titantanke.dk

11. ROUG Steel Tank
Mørupvej 27 - 35
7400 Herning
Denmark
Tel: + 45 9626 5620
Fax.+ 45 96265 629
E-mail: info@kingspan.dk
E-mail: sales@kingspan.dk
www.roug.dk

OROME
Ul. Pu askiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06, Fax +48 77 544 93 23
Website: www.orome.pl
e-mail: orome@orome.pl

