
System zbierania wody deszczowej dla kolektywu skłoterskiego.

1. Z króćca rynny na krawędzi dachu, woda jest zbierana wężem pożarniczym ssawnym fi 110 mm do naczynia 
wyrównawczego z przelewem z takiego samego węża. W razie przepełnienia (niedrożność w systemie lub 
przepełnienie zbiornika głównego), deszczówka będzie wypływać ponownie na zewnątrz, uruchamiając 
instrument muzyczny i tym samym sygnalizując problem.

2. Naczynie wyrównawcze stanowi zarazem odstojnik, a jego wylot roboczy osłonięty jest od wewnątrz koszem z 
siatki, zatrzymującym większe zanieczyszczenia.

3. Sztywną rurą plastikową woda przechodzi do filtra wstępnego sznurkowego, klasy 20 mikronów, a następnie 
do filtra dokładnego, klasy 5 mikronów. Oba filtry są zdwojone (podłaczone po dwa, równolegle) dla 
zwiększenia przepustowości i łatwej wymiany konserwacyjnej.

4. Z sekcji filtrów woda przechodzi do zbiornika głównego (beczka plastikowa 300 litrów), z którego wychodzi 
pion dystrybucyjny (wąż ogrodniczy zbrojony 1 cal). Zarówno powyżej, jak i poniżej zbiornika znajdują się 
zawory odcinające na szybkozłączkach, pozwalające łatwo zamykać przepływ wody.

5. Pion dystrybucyjny sprowadzony jest klatką schodową, gdzie mocowany jest do konstrukcji budynku 
obejmami na śrubach i kołkach. Na każdej kondygnacji pion przerywany jest trójnikiem i założonym na 
szybkozłączkach jednym lub dwoma kranami czerpalnymi na wężu ½ cala. Dla oszczędności króćce w ciągu 
pionu mocowane są na cybanty śrubowe.

6. Krany czerpalne mogą być założone bezposrednio, lub na wężach ½ cala.
7. Pion zakończony jest w najniższym dostępnym ujściu kanalizacji zaworem spustowym, pozwalającym 

opróżnić instalację.

Szacunkowa łączna pojemność instalacji (dla kamienicy skłotu Podgórze; 4 kondygnacje, na każdej kondygnacji 2 
gałązki po 8 metrów do punktów czerpalnych:

• Naczynie wyrównawcze: 40 litrów
• Zbiornik główny: 300 litrów
• Pojemność pionu około: 80 litrów 
• Pojemność gałązek dystrybucyjnych około: 80 litrów
• Pojemność filtrów i armatury zbiornika: pomijalna.

Razem około: 500 litrów

UWAGA: Tak zaprojektowana instalacja NIE DAJE WODY PITNEJ! NAWET PO PRZEGOTOWANIU! Woda 
wyłącznie do mycia, prania i spłukiwania toalet!

Do uzdatnienia wody do poziomu pitnej potrzebny będzie co najmniej przepływowy sterylizator UV, a możliwe też, że 
lokalne instalacje odwróconej osmozy.

Reżimy eksploatacyjne:
1. Inspekcje filtrów i armatury

1. Naczynie wyrównawcze: inspekcja, czyszczenie ręczne, płukanie. Przez pierwszy kwartał, co miesiąc. Po 
upływie kwartału – weryfikacja reżimu.

2. Filtry: według dokumentacji producenta.
3. Zbiornik główny: 

1. Przy pierwszym zalaniu instalacji – dezynfekcja chemiczna (tabletki do uzdatniania wody w ilości 
pokrywającej pojemność instalacji, podane PRZED zalaniem do zbiornika głównego). Następnie 
opróżnienie instalacji i ponowne zalanie wodą.

2. Ocena wody wychodzącej ze zbiornika: przez pierwszy kwartał – co miesiąc. Po kwartale – 
weryfikacja reżimu.

4. Pion: Ocena wody na zaworze spustowym: przez pierwszy kwartał – co miesiąc. Po kwartale – 
weryfikacja reżimu.

5. Punkty czerpalne: bieżąca ocena jakości wody.

Zestawienie podstawowych komponentów dla skłotu Podgórze:
Nazwa Opis Funkcja Ilość

Naczynie 
wyrównawcze

Otwarte naczynie o pojemności 40 litrów, 
balia lub wiadro z luźną pokrywą i trzema 
króćcami: wejściowym i przelewowym do 
węża fi 110 i wyjściowym do rury plastikowej 
2 cale.

Przechwytuje deszczówkę z rynny, 
zapewnia osadzenie w koszu dużych 
zanieczyszczeń (liście, kawalki pokrycia 
dachu). W razie przepełnienia instalacji 
zapewnia przelew wody na zewnątrz i 
sygnalizację dźwiekową.

1



Nazwa Opis Funkcja Ilość

Filtr wstępny Filtr narurowy z wkładem sznurkowym 20 
mikronów. Zdwojony równolegle na zaworach 
odcinających.

Oczyszcza wstępnie wodę przed 
wejściem do filtra dokladnego.

2

Filtr dokładny Filtr narurowy z wkładem sznurkowym 5 
mikronów. Zdwojony równolegle na zaworach 
odcinających.

Oczyszcza dokładnie wodę przed 
wejściem do zbiornika głównego.

2

Zbiornik 
główny

Beczka lub inny zbiornik 300 litrów, z 
króćcem wejściowym 2 cale, wyjściowym 1 
cal. Wskazana dodatkowo rewizja i 
dopuszczenie dla środków spożywczych 
(umożliwi upgrade instalacji do poziomu 
wody pitnej)

Główny zbiornik systemu. Przechowuje 
przefiltrowaną wodę.

1

Pion 
dystrybucyjny

Wąż ogrodowy zbrojony, średnica 1 cal. Pion wodny, poprzerywany na każdym 
piętrze odejściami do gałazek 
czerpalnych.

30 m

Gałazka 
czerpalna

Wąż ogrodowy zbrojony, średnica ½ cala. Doprowadzenie wody w poziomie od 
pionu do punktu poboru.

60 m

Cybant 1” Opaska stalowa zaciskana śrubą do węża 1 
cal.

Zaciska wąż pionu na nyplu. 12

Cybant 1/2” Opaska stalowa zaciskana śrubą do węża ½ 
cala.

Zaciska wąż poziomu na nyplu 12

Czwórnik 1” Kształtka ocynkowana Rozdziela wodę na piętrze 4

Nypel 1” Kształtka ocynkowana Łączy wąż pionu z czwórnikiem. 10

Nypel 
redukcyjny 1” 
na 1/2”

Kształtka ocynkowana Łączy wąż poziomu z czwórnikiem. 8

Zawór 
odcinający 
metalowy

Różnych rozmiarów zawory kulowe Odcina fragmenty instalacji dla napraw i 
konserwacji.

5

Zawór 
spustowy 
pionu

Zawór kulowy 1” Pozwala opróżnić instalację z wody. 1

Zawory 
czerpalne

Zawory/pistolety typu ogrodowego 1/2” Pobór wody na piętrach 8

Obejmy 
montażowe

Obejmy na śruby i kołki. Mocowanie pionów i poziomów Dużo

Inne materiały 
montażowe

Dużo


