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DEŽEVNICO?ZAKAJ ZBIRATI
Trend zbiranja in porabe deževnice narašča zlasti v zadnjih petih letih. Ljudje so spoznali, da z vgradnjo sistema za 
zbiranje in porabo deževnice ne prihranijo samo finančno, temveč si zagotovijo neodvisnost z vodo tudi v primeru 
poletnih redukcij vode za zalivanje, pranje avtomobilov in podobno.

Deževnica je praktično zastonj, le uloviti jo je potrebno ter namestiti sistem, da bo dovolj čista glede namena uporabe 
(filtracija) ter dobaviti do porabnika (pralni stroj, pomivalni stroj, pranje avtomobilov, zalivanje in ipd.) s pomočjo 
črpalk ali pa gravitacije.

KAKO DOLOČITI VELIKOST ZBIRALNIKA?

• kartuša 100 mikronov, ki filtrira fizične delce večje od sto mikrometrov;
• Kartuša aktivnega oglja 5 mikronov, ki deloma zadrži mikroorganizme ter 
   odstrani neprijetne vonjave iz vode ter nase veže nezaželjene kemične snovi iz vode;
• kartuša 5 mikronov, ki dodatno prefiltrira trdne snovi, ki so v vodi še ostale.

3.500 – 5.000 L

5.000 – 6.200 L

6.200 – 8.000 L

8.000 – 12.000 L

18.000 – 20.000 L

primer
za 4-člansko 

družino

2300 – 3.500 L
Obstaja več različnih modelov za izračun potrebne 
velikosti zbiralnika. V praksi prevlada formula za 
izračun, ki nam upoštevajoč faktor pretvorbe za 
posamezna področja postreže z možnim zajemom 
za določeno lokacijo in pa samo potrebo po vodi 
glede na število uporabnikov in tipe elementov oz. 
strojev in naprav. S formulo tako določimo 
minimalno velikost zbiralnika, ki bo omogočal 
normalno uporabo in nemoteno distribucijo v 
sistem. V določenih primerih se upoštevajo tudi 
razni faktorji pretvorbe, ki nam za primer 
namestitve na območjih z manj padavin podajo še 
rezervne količine za primere daljših sušnih obdobij.

V kolikor so potrebni večji volumni, se poslužujemo izdelave zbiralnikov po meri ali pa postopkov povezovanja. 
Zbiralnike povežemo pri dnu (včasih tudi na vrhu) s pomočjo posebej izdelanih nastavkov, ki jih privarimo ali pa se za 
izdelavo uporabijo posebni spojni materiali (navojni elementi ipd.). Na ta način lahko omogočimo izdelavo sistema z 
zadostno količino deževnice.

KAKO JE SESTAVLJEN SISTEM ZA ZBIRANJE IN PORABO DEŽEVNICE?
Sistemi za zbiranje in porabo deževnice so v večini primerov sestavljeni iz:

§ Zbiralnika deževnice (plastični PP ali HDPE zbiralnik, betonski 

predfabriciran ali na mestu vgradnje sestavljen zbiralnik ter na 
mestu vgradnje vlivan betonski zbiralnik).

§ Sistem za grobo filtracijo vode (grobi filter gostote 1 mm). Groba 

filtracija omogoča periodično, nezahtevno odstranjevanje 
nečistoč, ki se naberejo na grobem filtru, brez da bi bilo potrebno 
zbiralnik prazniti in posebej čistiti.

§ Umirjeni dotok (umirjeni dotok je praktično sistem za 

umirjevanje vode in pravilno mešanje vode v zbiralniku za namene 
preprečevanja neprijetnega vonja ter dvigovanja usedlin.

§ Plavajoči odjem (za zajem čim bolj čiste vode v samem zbiralniku, 

zmanjšuje verjetnost zajema usedlin).

§ Črpalka za dovod vode do porabnika (nudimo več različnih tipov črpalk 

glede na mesto namestitve (potopne ali suhe), glede na pretoke (hišne ali 
industrijske), glede na pH vrednost (plastične/inox ali kovinske) ter glede 
na režim delovanja (ročni vklop ali avtomatske).

§ Fina filtracija poskrbi, da npr. perilo po pranju iz pralnega stroja ne smrdi po 

postani vodi. Za to poskrbi sistem tristopenjskega kartušnega filtra:

§ Dezinfekcija na osnovi UV svetlobe se izvede, kadar želite deženvnico uporabiti tudi v gospodinjstvu. S pomočjo 

umetne UV (ultraviolična) svetlobe mikroorganizmi v vodi praktično razpadejo zaradi poškodbe celične stene, tako 
pa preprečimo nadaljno rast mikrorganizmov ter s tem povezana črevesna obolenja.

§ Dodajanje mineralov v deževnico pride prav zlasti, ko nimamo vira pitne vode, deževnico pa bi želeli obogatiti z 

minerali tako, da bo primerna za uživanje. S tem dvignemo tudi pH vrednost na območje nevtralnega oziroma 
bazičnega pH-ja.

§ Ponikalni elementi so izdelki, ki jih uporabljamo, ko želimo ali moramo odvečno vodo odvajati s pronicanjem v tla.

PRIVARČUJTE
NA KANALŠČINI

VODA 
JE NAŠE 

NAJVEČJE
BOGASTVO.



POLIETILENZBIRALNIKI

PREDNOSTI

Zbiralniki za zajem deževnice, meteorne ali izvirske (pitne) vode so izdelani iz polietilena v postopku rotomouldinga. 
Odlikuje jih dodatno profilirana plastična stena, ki zagotavlja trdnost in vzdržljivost. Sočasno pri določenih modelih 
uporabljeni materiali omgočajo živilsko neoporečnost ter tako shranjevanje vode brez bojazni za razvoj mikroorganizmov. 
Materiali so namreč testirani v akreditiranem laboratoriju po najstrožjih merilih. 
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(1)*   Pri maksimalnem nasutju 80 cm in namestitvi AB venca z LTŽ ali kompozitnim pokrovom

(2)**  Razen v primerih visoke podtalnice in/ali nestabilne zemljine

MOŽNOSTI UPORABE
n Zbiranje deževnice
n Zbiranje izvirske vode za pitno vodo (certifikat W 270)
n Prečrpovalni sistemi
n Predvsedalniki za odpadno vodo
n Namakalni sistemi

VELIKOSTNI RAZREDI

Volumen (l)

2.000
2.500
3.500
5.000
6.000
7.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000
30.000
40.000
50.000

Dolžina (mm)

1.500
1.800
1.800
2.450
2.900
3.400
2.600
3.100
3.600
4.800
5.800
8.000
10.800
13.400

Širina (mm)

1.400
1.400
1.750
1.750
1.750
1.750
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300

n Zbiralniki poleg iztoka za višek zajete vode omogočajo tudi izdelavo do 
treh priklopnih mest za dotok vode.

n V primeru potrebe delovanja sistema na bazi gravitacijskih pretokov je 
na spodnjem mestu tovarniško predizdelano priklopno mesto z 
notranjim navojem.

POSEBNOSTI

n Rebrasta zasnova z vertikalnimi rebri za lažjo izvedbo zasipa.
3).

n Monolitna izvedba brez spojev (za velikosti do 12 m
(1)

n Povozno do 2,2 tone osne obremenitve * .
n UV stabiliziran pohoden pokrov z opcijo zaklepa.
n Odpornost proti ognju (SIST EN 13501).
n N izka teža izdelkov.
n Enostavno rokovanje.

(2)
n Brez potrebe po betonski plošči ** .
n Hitra vgradnja.
n 60 cm revizijska odprtina.
n V primeru poškodb se lahko posoda vari z ektrudorji.
n Premeri priklopnih cevi do 160 mm.
n Možnost namestitve višinskih podaljškov (do 50 cm).

Višina (mm)

1.600
1.600
2.000
2.000
2.000
2.000
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600

Dolžina Dolžina

V
iš

in
a

Dolžina

Ši
ri

n
a

TUDI
ZA PITNO

VODO

VIŠINSKI
PODALJŠEK



MARKA BETONA
C 30/37 

XC4/XD1/XA1
Dmax16/PV II

BETONZBIRALNIKI
Segmentni betonski zbiralniki omogočajo sestavljanje poljubnih volumnov s 
pomočjo prefabirciranih elementov premerov bodisi 2180 ali 2700 mm. Elementi 
so izdelani po standardiziranem postopku z uporabo vodotesnega betona 
odpornega na korozijo zaradi karbonizacije in kloridov. Vsi spoji so na terenu 
tesnjeni z elastično-cementnim lepilom ter po notranjem obodu dodatno 
premazani z kombinacijo armirane mrežice in vodotesnega premaza.

Zbiralniki se v vrhnjem delu zaključujejo z ravno krovno ploščo debeline 150 mm, 
z revizijsko odprtino fi600 mm ter z možnostjo namestitve dodatnih višinskih 
podaljškov. Opcijsko se lahko vgradijo tudi konusni elementi, ki omogočajo večje 
nosilnosti, ter razporeditev sil bo obodu telesa zbiralnika.
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Volumen (l)

3.100
4.000
4.800
5.400
6.200
7.200
7.800
8.700

Premer (mm)

2.180
2.180
2.180
2.180
2.180
2.180
2.180
2.180

Višina (mm)

1.790
2.080
2.330
2.550
2.790
3.080
3.290
3.580

MOŽNOSTI POKROVOV
n Betonski pokrov nosilnosti do 400 kg.
n Litoželzni pokrov nosilnosti A-15, B-125, C-250, D-400 z zaklepom in tečajem.
n Kompozitni pokrov nosilnosti A-15, B-125, C-250, D-400 z zaklepom in tečajem.

VELIKOSTNI RAZREDI

VEČJI VOLUMNI
V primerih, ko zaradi terena (geološko-geomehanske lastnosti) ali 
gradbenih posebnosti uporaba zbiralnikov standardnih višin ni 
mogoča, dotično lahko rešimo z izvedbo tesnjenih prelivnih 
segmentov, s čimer manjše zbiralnike povežemo v večje volumne.

POSEBNOSTI
n Možnost vgradnje pod povozne površine, nosilnosti do 40 ton.
n Stabilnost na področjih z visoko podtalno vodo.
n Zaradi teže segmentov je nujno potreben dostop do lokacije z večjim tovornjakom.
n Ob pravilno izvedenih delih garancija na material do 30 let.

Volumen (l)

6.000
7.200
8.600
9.800
11.000
12.200
13.400
14.600
15.800
17.000
18.200
19.500
20.700

Premer (mm)

2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700

Višina (mm)

2.050
2.300
2.550
2.800
3.050
3.300
3.550
3.800
4.050
4.300
4.550
4.800
5.050



Podzemni zbiralniki se lahko uporabljajo tako za zbiranje deževnice ali izvirske vode 
kot tudi za zbiranje odpadne vode iz objektov sezonske narave, kjer ni stalnih 
dotokov (počitniški objekti, vikend hiše, zidanice ipd.). Pri tem je seveda potrebno 
nujno upoštevati, da se morajo ti objekti nahajati izven aglomeracij, 
vodovarstvenih območij in območij z zaščitenimi naravnimi okolji (Natura 2000 
ipd.) ter drugih občutljivih območij, kjer bi lahko z izpusti vode v naravo vplivali 
na kakovost voda v okolici in/ali pod njo.
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S PREGRADOOZKI ZBIRALNIKI

Model

OG2.0
OG3.0

3WATER  2.0
3WATER  3.0
3WATER  4.0
3 WATER 5.0
3WATER  6.0

Dolžina (mm)

2120
1910
2410
2700
2400
2400
2400

Širina (mm)

1215
1500
870
1210
1500
1500
1500

Volumen (l)

2.000
3.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000

Višina (mm)

1325
1610
1570
1570
1800
2130
2460

VELIKOSTNI RAZREDI

POSEBNOSTI
n Ob pravilno izvedenih delih vgradnje, garancija na material do 30 let.
n Monolitna posode izdelani polietilena v procesu rotomouldinga.
n Kompaktne dimenzije glede na volumen.
n Premeri dotočnih cevi od Φ110 - Φ160 mm.
n Pokrovi na vijake za zaščito pred neželenimi posegi v posodo.
n Možnost namestitve dodatnih komponent (pregradna stena, puzzolana kamenje).
n Rebrasta zasnova omogoča lažjo in kakovostno vgradnjo.

Zbiralniki iz družine OG z namestitvijo košare s 
pozzolana kamenjem na iztoku iz posode, 
omogočajo enostavno nadgradnjo v čistilno 
napravo po standardu SIST EN 12566-1, z dodatkom 
standardiziranega infiltracijskega polja pa naprava 
ustreza tudi zahtevam standarda SIST-TP CEN/TR 
12566-2. 

Več informacij lahko pridobite v našem katalgou za 
čistilne naprave. 

Dolžina

Dolžina

V
iš

in
a

Dolžina

Ši
ri
na

tip
MOŽNOST
UPORABE

POVIŠEVALNIH
ELEMENTOV

WATER3

tip OG



V primerih, ko namestitev standardnih predizdelanih zbiralnikov ni možna, strankam ponujamo možnost izdelave 
zbiralnikov po meri. Nudimo izdelavo zbiralnikov tako iz plastične umetne mase kot tudi (vodotesnega) betona. Ne 
glede na material je v obeh primerih pred izdelavo zaželen ogled lokacije in specifik terena.  

PREDNOSTI
n Izdelava nestandardnih volumnov.
n Optimalna izraba prostora z uporabo ustrezne oblike (valj, kvader, kocka ipd.).
n Možnost izdelave pregradnih sten.
n Možnost prilagajanja globine dotočne in iztočne cevi.
n Možnost izvedbe večjega števila priklopnih mest.
n Možnost izdelave priklopnih mest z večjimi premeri od standardnih.
n Možnost izdelave večjega števila revizijskih odprtin.
n Prilagoditev premera revizijske odprtine.
n Nadzemne in podzemne rešitve.

Po meri izdelani betonski zbiralniki so dobrodošla rešitev v 
primerih, ko potrebujemo povozno rešitev zbiralnika, hkrati 
pa imamo na lokaciji želene vgradnje omejen dostop za tri- 
ali večosne tovornjake. Ta tip je primeren tudi v situacijah 
visoke podtalnice.

Zbiralniki se gradijo v treh fazah tj. izdelava betonskega 
temelja, izdelava telesa oz. obroča zbiralnika kateremu 
sledi faza izdelave vrhnje plošče z revizijsko odprtino. 
Namen uporabe je zelo širok, saj omogočajo shranjevanje 
vode/deževnice, shranjevanje/konzerviranje krme, 
skladiščenje živinskih gnojil, peletov, briketov in lesnih 
sekancev, uporabijo pa se lahko tudi za kadi ali bazene.
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PO MERIZBIRALNIKI

PLASTIČNI

BETONSKI

n Optimizacija stroškov zaradi možnosti uporabe materialov različnih 
debelin.

n Možnost uporabe dodatkov za UV odpornost, negorljivost ipd.
n Velik temperaturni razpon vezano na okolico vgradnje.
n Možnost uporabe v okoljih z agresivnimi mediji oz. kemikalijami.

Pri izdelavi plastičnih zbiralnikov po meri se uporabljajo zgolj prvovrstne 
plošče iz narejene iz deviškega polipropilena, ki so izdelane v skladu s 
standardom ISO 9001 in ISO 14001. Zaradi dejstva, da material ne vsebuje 
primesi reciklatov, izdelki omogočajo enostavno nadgradnjo z varjenjem 
dodatnih elementov in krpanje morebitnih razpok, ki lahko nastanejo v 
primeru nepravilne vgradnje ali uporabe. Pri izdelavi zbiralnikov in njihovih 
komponent se uporabljajo plošče različnih debelin (3-15 mm) in širine 1500 mm 
ter dolžine 4500 mm. Večinoma se v postopku izdelave uporablja standardna 
bela barva plošč, na voljo pa imamo tudi nekatere barvne odtenke.

Poleg PREDNOSTI opisanih v splošnem delu, ta tip zbiralnikov odlikujejo 
tudi naslednje:

ODPORNO
NA KEMIKALIJE

TUDI
ZA PITNO

VODO
DEVIŠKI

POLIPROPILEN
BREZ PRIMESI

RECIKLATA

MARKA BETONA
C 25/30 

XC2 
Dmax16/S3/PV II



V praksi kartuše velikosti 10" ali 20" uporabljamo za čiščenje deževnice ali dodatno čiščenje 
vode iz vodovodnega omrežja z namenom odstranjevanja manjših suspendiranih delcev (mulj 
ipd.) ali nameščanja naprav kot so toplotne črpalke, ionski izmenjevalci ipd. 

Poleg tega lahko s kombinacijo filtrov odstranjujemo tudi mikroorganizme, spreminjamo 
obliko vodnega kamna in izboljšamo okus vode oz. odstranjujemo klor. Ko se pojavijo zahteve 
za pitno vodo, se lahko po kartušni filtraciji namesti tudi kompakten sistem za UV dezinfekcijo.

PRIPRAVA VODE
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MIKROFILTRACIJA (KARTUŠNA)

Ta faza čiščenja je namenjena dezinfekciji neustreznih voda, kot so deževnica ter vode iz 
lastnih zajetij, vodnjakov in slabo vzdrževanih vodovodov. Proces čiščenja poteka s pomočjo 
UV žarnice oz. svetlobe in brez dodajanja kemikalij. Rezultat je dosežena 99,99% čistost in s 
tem odstranitev mikroorganizmov kot so bakterije (E. coli, Salmonella, Shigella, V. Cholerae, 
Legionella), virusi (gripa, hepatitis), glive ipd. Naprava je v manjši kompaktni obliki primerna 
tudi za pripravo akvarijske vode.

UV DEZINFEKCIJA

Za odstranjevanje vodnega kamna in dejansko zmanjšanje karbonatne trdote vode se 
uporablja produkte z ionskimi izmenjevalci. Pri prehodu vode skozi mehčalno napravo se ioni 
kalcija in magnezija iz vode zamenjajo z ioni natrija iz funkcionalnih skupin. Regeneracija 
ionske smole se pri naših napravah vrši avtomatsko preko multifunkcijskega krmilnega ventila.

Zelo podoben postopek se uporablja tudi odstranjevanje težkih kovin.

MEHČANJE VODE / IONSKA IZMENJAVA / ODSTRANJEVANJE KOVIN

Reverzna osmoza je postopek, s katerim odstranimo iz vode vse nutriente, bakterije in viruse, 
soli, škodljive kovinske ione, hormone in pesticide ter ostale snovi, ki bi lahko negativno 
vplivale na naše zdravje. Predstavlja zelo zanesljiv način za pripravo pitne vode.

REVERZNA OSMOZA  / NANOFILTRACIJA

PREGLED FILTRACIJSKEGA SPEKTRA

cvetni prah

najmanjši
mikroorganizmi

virus otroške
paralize
POLIO

koloidi

kvasovke

bakterije

lasje
virusi

organske molekule

organske vezi

raztopljene soli

PEŠČENA
FILTRACIJA

MIKROFILTRACIJA

ULTRAFILTRACIJA

UV DEZINFEKCIJA

NANOFILTRACIJA

REVERZNA
OSMOZA

PREMER DELCEV: 0,00001 mm = 0,001 μm = 1 nm

100 μm 10 μm 1 μm 0,1 μm 0,01 μm 0,001 μm

Ultrafiltracija je namenjena filtriranju delcev velikosti od 0,1 – 0,001 mikrometra in se 
uporablja za odstranjevanje vseh trdnih snovi z večjo molekulsko maso (odstranjuje tudi 
motnost oziroma koloidne delce), ne odstrani pa raztopljenih snovi (ki povzročajo kemično in 
biološko onesnaženost). Postopek se v večini primerov uporablja v industrijskih aplikacijah.

ULTRAFILTRACIJA



030/626-715
info@vodateh.si
www.vodateh.si 

VODATEH d.o.o.
Roje 10
SI-8310 Šentjernej

ČRPALKE
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PONIKALNI ELEMENTI
Pri zajemanju deževnice se nemalokrat zgodi, da je zbiralnik vsaj ob nalivih, 
kar prehitro napolnjen. Da ne pride do nevšečnosti na dovodnih ceveh ali 
samem pokrovu, je pri zbiralnikih nujna izdelava iztočne cevi za odvajanje 
viška vode tj. tako imeni „iberlauf“. 

V primerih, ko prost izpust ni možen ali dovoljen, kot rešitev ponujamo 
različne vrste ponikalnih elementov (ponikalni zvon, betonski drenažni 
elementi, ponikalni tuneli ipd.). Pravilna izbira je odvisna od mesta 
vgradnje (povoznosti), količine vode na iztoku iz zbiralnika kot tudi 
samega koeficienta propustnosti tal na dotičnem mestu vgradnje.

OPROSTITEV
TAKSE

ZA ČIŠČENJE
PADAVINSKIH

VODA

PONIKALNI
ELEMENT

ZBIRALNIK

MEHANSKA PREDFILTRACIJA
Filtrna košara je element s filtrom grobih delcev v katerem se prestrežejo organski in anorganski 
delci s strehe. Tako se izboljša kvaliteto vode, ki vstopa v zbiralnik in prepreči, da bi se na dnu 
zbiralnikov naredili sloji usedlin, ki bi ob nalivih in posledično večjem dotoku vode v zbiralnik 
prehajale v ocevje hišnega sistema in povzročala težave bodisi s samo črpalko ali napravah 
oziroma elementih v sami hiši (WC kotlički, pralni stroj etc.).

Element omogoča ločeno naknadno namestitev pred zbiralniki ali pa se ga namesti že v samo 
posodo. Zasnova ponuja enostavno ročno čiščenje večjih delcev. V primerjavi s filtrnimi košarami 

z avtomatskim spiranjem je prednost tega elementa nadzorovano »deponiranje« nečistoč.

Umirjeni dotok je element v večini primerov vezan direktno na filtrno košaro. Omogoča, da voda 
oz. zbrana deževnica v zbiralniku ni postana in z neprijetnim vonjem, hkrati pa preprečuje dvig 
usedlin manjših premerov in tako zmanjša možnost zajema preko črpalke.

RAINSWITCH
Enota za samodejni preklop dovoda deževnice na javni vodovod, kadar v 
zbiralniku zmanjka vode ali pa ko v električnem omrežju ni napetosti, ki 
omogoča delovanje črpalke za črpanje vode. Po ponovnem prihodu napetosti 
v omrežje in ob prisotnosti zadostne količine deževnice v zbiralniku, enota 
avtomatsko preklopi nazaj na vod deževnice. 

Črpalke za čisto vodo ali deževnico se v gospodinjstvih uporabljajo za odvzem ter 
dovod deževnice v hišni vodovodni sistem. Poznamo več različnih izvedb in sicer: 
potopne črpalke, vrtinske črpalke, hidroforji, hidropaki itn. Slednje (torej zunanje 
črpalke) so načeloma bolj priljubljene a so hkrati tudi glasnejše in včasih moteče, 
sploh hidropaki pa zaradi ekspanzijske posode zahtevajo nekoliko več prostora za 
vgradnjo, hkrati pa z upoštevanjem vseh elementov pogosto predstavljajo tudi 
dražjo izvedbo. Tako zadnje čase prevladujejo potopne črpalke, ki so kompaktnejše 
in zaradi vgrajenih funkcij omogočajo boljše razmerje med ceno/kvaliteto.

Pri izbri primernega modela je ključnih več faktorjev. Tako je poleg namena uporabe 
vode potrebno upoštevati tudi fizikalne omejitve (npr. višina in dolžina voda, 
premer cevi in materiala) ter zahtevane pretoke in tlake na priklopnih mestih. V 
obstoječih sistemih se lahko namestijo tudi (booster) črpalke za dvig tlaka.


