*
Co s dešťovkou?
Můžete s ní hospodařit!

Sídlo společnosti:
VODA CZ s.r.o.
B. Martinů 1038/20
500 02 Hradec Králové

Provozovna
VODA CZ s.r.o.
Hořenice 45
551 01 Jaroměř

Kontakt:
tel.: +420 491 471 991
e-mail: info@vodacz.com
http://www.vodacz.com

Voda CZ s.r.o. představuje ucelenou řadu výrobků pro jednoduché,
snadné a ekonomické hospodaření s dešťovou vodou. Tato řada není jen
pro rodinné domy a chaty, ale i pro penziony a další.

Revizní šachta s
+
vyjímatelným filtračním košem

+
akumulační nádrž

vsakovací galerie WATGAL

Dešťová voda zachycená na střeše objektu o natéká přes okapy a svody do revizní šachty s vyjímatelným filtrem
na hrubé nečistoty (listí, větvičky atd.), potom přetéká do akumulační nádrže o velikosti odpovídající velikosti
střechy (m2), tvaru střechy, její krytiny a oblasti, kde se objekt nachází (množství dešťové vody není ve všech
oblastech stejné).
Zachycenou dešťovou vodu v akumulační nádrži lze použít k zalévání zahrady nebo využít v domácnosti na WC ,
příp. praní prádla. Voda je odčerpávána z akumulační nádrže pomocí čerpadla či ponorné vodárny.
Akumulační nádrž je vybavena bezpečnostním přepadem. Přebytečná voda odtékající z nádrže je odváděna
potrubím do dešťové či oddílné kanalizace nebo do vsaku (viz. vsakovací galerie WATGAL).

1) Revizní šachta s vyjímatelným filtrem
Před každou akumulační nádobu je vždy dobré umístit šachtu pro možnost revize. V našem případě je ještě
tato šachta vybavena vyjímatelným filtrem na hrubé nečistoty jako je listí apod.

2) Akumulační nádrž
Akumulační nádrže jsou vyráběny ze sklolaminátu v samonosném provedení o kapacitě 2, 3, 4, 6, 8, 11 m3.
Technologií výroby nádrží je docíleno maximální pevnosti a z tohoto důvodu není nutné další statické zabezpečení
(např. obetonování).
Velikost akumulační nádrže je závislá především na velikosti střechy, tvaru, krytině a oblasti kde je objekt umístěn.
K nádržím lze doobjednat volitelné příslušenství jako je čerpadlo, trubní rozvody (výtlak čerpadla), tak i jednotku
pro řízené dopouštění nádrže.

Výpočet velikosti akumulační nádrže
Množství využitelné srážkové vody

Objem nádrže dle spotřeby

Množství zachycené srážkové vody Q závisí na množství srážek v dané oblasti, velikosti
plochy střechy, koeficientu odtoku střechy a na koeficientu účinnosti filtru mechanických
nečistot.

Objem nádrže Vv závisí na počtu obyvatel v domácnosti, spotřebě vody na jednoho
obyvatele a koeficientu využití srážkové vody. Výpočet zohledňuje potřebnou
zásobu vody na období přestávky mezi dešti formou koeficientu z.

Q = (j . P . fs . ff) / 1000

Vv = (n . Sd . R . z) / 1000

Q - množství zachycené srážkové vody (m 3/rok)
j - množství srážek (mm/rok)
P - využitelná plocha střechy (m 2)
fs - koeficient odtoku střechy (-)
ff - koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot (-)

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody
Objem nádrže VP závisí na množství zachycené srážkové vody. Výpočet zohledňuje
potřebnou zásobu vody na období přestávky mezi dešti formou koeficientu z.
VP = (Q / 365) . z
VP - objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody (m 3)
Q - množství odvedené srážkové vody (m 3/rok)
z - koeficient optimální velikosti (-) – obvykle 20

Vv - objem nádrže dle spotřeby vody (m 3)
n - počet obyvatel v domácnosti (-)
Sd - celková spotřeba veškeré vody na jednoho obyvatele a den (l) – obvykle 140
R - koeficient využití srážkové vody (-) – obvykle 0.5 (tj. využití srážkové vody na
náhradu 50% celkové spotřeby)
z - koeficient optimální velikosti (-) – obvykle 20

Potřebný objem a optimalizace návrhu objemu nádrže
Pro návrh velikosti akumulační nádrže jako minimálně potřebný objem VN vyberte
menší z vypočtených objemů:

VN = MIN (Vv ; Vp)
VN - potřebný objem nádrže (m 3)
Vv - objem nádrže dle spotřeby (m 3)
Vp - objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody (m 3)

Příklady velikostí akumulačních nádrží pro šikmou střechu s pálenou taškou
v Královehradeckém kraji (650 mm/rok) pro využití vody k zálivce:
Střecha do 75 m2 – HOUSENKA 2000 (kapacita 2 m3)
Střecha do 110 m2 – HOUSENKA 3000 (kapacita 3 m3)
Střecha do 150 m2 – HOUSENKA 4000 (kapacita 4 m3)
Střecha do 240 m2 – HOUSENKA 6000 (kapacita 6 m3)
Střecha do 340 m2 – HOUSENKA 8000 (kapacita 8 m3)

Velikost nádrže se vždy počítá individuálně dle místních podmínek

3) Vsakovací galerie WATGAL
Přebytečná dešťová voda odtékající z nádrže je odváděna do kanalizace nebo do vsaku. Pokud hydrogeologický
průzkum určí lokalitu vhodnou pro vsakování, tak pro tyto účely Vám můžeme nabídnout vsakovací galerie
WATGAL - český, spolehlivý výrobek určený k pozvolnému vsakování vody. Počet modulů je závislý na množství
akumulované vody a půdních podmínkách pro vsakování.

Volitelné příslušenství
- ČERPADLO
- JEDNOTKA PRO ŘÍZENÉ DOPLŇOVÁNÍ VODY
- ČIDLO HLADINY
- ELEKTROVENTIL

- PLOVOUCÍ SÁNÍ

Proč hospodařit s dešťovou vodou?
-

Legislativní nařízení

-

Cena pitné vody

-

Zdroje kvalitní pitné vody jsou omezené a ne všude dostupné

-

Dešťová voda je měkká a proto je vhodná pro praní, zálivku i WC (neusazuje se
vodní kámen v potrubí a nádržce)

-

Voda dopadající na zastavěné plochy zpravidla bez dalšího užitku odteče do
kanalizace. Množství vody není ve všech oblastech stejné. Je vyjádřené v tzv.
průměrným úhrnem srážek v mm za rok, který udává kolik mm srážek "naprší" na 1
m2 za rok v dané oblasti. 1 mm srážek je přitom cca 1 l vody.

-

Až 50 % úspora pitné vody

Děkuji za pozornost.

