Technické zmûny vyhrazeny

Technická informace 837.600

RAURAIN
VyuÏití de‰Èové vody pro
jedno- a dvougeneraãní domy
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1. V‰eobecnû
SráÏky jsou v‰ude v âeské republice
a Slovenské republice. Tak proã nevyuÏít
tento dárek z nebes?
KaÏd˘ obãan spotﬁebuje cca 140 l vody den-

nû. Vedle velkého podílu pro osobní hygienu,
tzn. napﬁ. sprchování nebo koupání, se skoro
tﬁetina vody pouÏije na splachování WC.

NádrÏ je opatﬁena nátrubkem DN 110
k pﬁipojení zásobovacího potrubí, jakoÏ
i napojením DN 110 pro vtok a pﬁepad.
Pro odfiltrování hrub˘ch neãistot se nachází
na vtoku integrovan˘ hrub˘ filtr. (obr. 2)

7 % mytí nádobí
2 % pití, vaﬁení
38 % osobní hygiena
13 % praní

2 % zahrada
5 % úklid

33 % splachování WC

Obr. 2

Nahradit pitnou vodu vyuÏitím de‰Èové
vody
VyuÏití de‰Èové vody získává stále více na
v˘znamu, kdyÏ vezmeme v úvahu, Ïe tím lze
sníÏit spotﬁebu pitné vody aÏ o 50 %, aniÏ
bychom pﬁitom pocítili omezení nebo sníÏení
Ïivotní kvality.
Které stﬁe‰ní plochy jsou vhodné pro
vyuÏití de‰Èové vody?
Obzvlá‰È vhodné jsou stﬁechy se spádem
(s koeficientem odtoku 0,8 aÏ 0,9),
s pálen˘m, bﬁidlicov˘m nebo betonov˘m
pokrytím. Následující stﬁe‰ní krytiny jsou
nevhodné ke sbírání de‰Èové vody:
■ Azbestocement
■ Tráva (velké zadrÏení de‰Èové vody
s koeficientem odtoku od 0,3 do 0,5;
odtok bohat˘ na Ïivinné látky)
■ Bitumen (mÛÏe dojít k zabarvení)
■ Stﬁechy z pozinkovaného nebo mûdûného
plechu jsou jen podmínûnû pouÏitelné (kysel˘ dé‰È mÛÏe event. uvolnit ‰kodlivé kovové ionty)
Dále by nemûly b˘t vyuÏívány ke sbírání
de‰Èové vody stﬁechy s nadmûrn˘m
v˘skytem ptaãího trusu.
Otevﬁené terasy a balkony mÛÏou b˘t rovnûÏ
vyuÏívány.
V pﬁípadû, Ïe se ãásteãnû vyuÏívají silnûji
zneãi‰tûné plochy (napﬁ. dopravní plochy), je
nutná dalekosáhlej‰í úprava
(napﬁ. sedimentace). BlíÏe k tomuto tématu viz DIN 1989-1.

Varianty RAURAIN
Paket RAURAIN I je urãen pro pﬁípad uÏití
de‰Èové vody v oblasti zahrady. Zaﬁízení je
upraveno velmi jednodu‰e a funkãnû.
Paket RAURAIN II umoÏÀuje vyuÏití
de‰Èové vody také v domû. Konstrukce
zaﬁízení zaji‰Èuje velkou funkãní bezpeãnost
a disponibilnost uÏitkové vody.
Pro uÏití v prÛmyslov˘ch a podnikatelsk˘ch
objektech je urãen RAURAIN III. ¤e‰ení
problémÛ a dimenzování komponentÛ
(nádrÏe, velmi v˘konná ãerpadla, inteligentní
ﬁídicí technika) se dûlají „na míru“.
2. Komponenty systému
2.1 RAURAIN I:
Systém k zalévání zahrady
2.1.1 NádrÏ na de‰Èovou vodu
z polyetylenu (PE)
NádrÏ na de‰Èovou vodu RAURAIN je
vyrobena beze‰v˘m zpÛsobem z polyetylenu
(PE), kter˘ je ekologick˘ a odoln˘ proti
nárazÛm. Polyetylen je neutrální k de‰Èové
vodû, je odoln˘ vÛãi stárnutí.
Materiál je odoln˘ po celá desetiletí.
NádrÏ lze obdrÏet ve tﬁech velikostech
(1800, 3300 a 5000 l). Její nízká
hmotnost, jakoÏ i nosná drÏadla a transportní
oka umoÏÀují ruãní pﬁepravu a bezproblémové (i dodateãné) zabudování. Prostﬁednictvím
integrovaného ‰achtového v˘stupu
DN 600 je moÏné zabudování v nezámrzné
hloubce bez dodateãného prodlouÏení do
vstupního otvoru.

Tûleso filtru lze vyjmout za úãelem vyãi‰tûní.
V pﬁípadû, Ïe je pﬁepad napojen na de‰Èovou
kanalizaci, je tﬁeba tam umístit bûÏnou
zpûtnou klapku. Lep‰í v‰ak je napojit pﬁepad
na systém k vsakování de‰Èové vody
RAUSIKKO compact, a tak pﬁebyteãnou
vodu vsáknout (viz 3.4).
NádrÏ je v dÛsledku v˘razného profilování
vnûj‰í stûny mimoﬁádnû tuhá a stabilní.
Vyznaãuje se snadnou montáÏí. ÚdrÏba
nádrÏe je bezproblémová, kromû toho je
nádrÏ zcela recyklovatelná.
Pokud je poÏadovaná vût‰í celková kapacita,
mÛÏe b˘t napojeno více nádrÏí v ﬁadû.
Spojování nádrÏí se uskuteãÀuje
prostﬁednictvím spojovacího setu. NádrÏe
jsou rovnûÏ opatﬁeny mosazn˘m spojovacím
‰roubením: 50 mm vnûj‰í závit. Spojení se
provádí pomocí pruÏné trubky v délce 2 m,
která je opatﬁena dvûma pﬁevleãn˘mi
maticemi: 50 mm vnitﬁní závit.
Pﬁi vût‰ích hloubkách pokládky lze prodlouÏit
‰achtov˘ v˘stup. V tomto pﬁípadû se na
‰achtov˘ v˘stup nasazuje prodluÏovací
kus o délce 500 mm.
*REHAU poskytuje na nádrÏ na de‰Èovou vodu
RAURAIN záruku 15 let a bûhem této doby
provede v pﬁípadû oprávnûné reklamace
bezplatnou náhradu materiálu. Plnûní pﬁesahující
tento rámec jsou vylouãená. Pﬁedpokladem
oprávnûné reklamace je odborná pokládka, montáÏ
a správné zacházení, jakoÏ i zohledÀování této
technické informace.

Obr. 1
3

2.1.2 Ponorné ãerpadlo a tlaková
hadice k ãerpání vody
V˘konné ponorné ãerpadlo RAURAIN se
zabudovává pﬁímo do nádrÏe na de‰Èovou
vodu. Dodává se jiÏ pﬁipravené k montáÏi,
vãetnû pﬁipojovacího kabelu na zásuvku
220 V. Souãástí ãerpadla je i plovoucí
vypínaã, jehoÏ funkce je vypnout ãerpadlo
v pﬁípadû vyprázdnûní nádrÏe.
Ponorné ãerpadlo obsahuje téÏ tepelnou
ochranu proti pﬁetíÏení.
Prostﬁednictvím pruÏné, spirálovû armované
tlakové hadice R3/4" se voda dopravuje
z ponorného ãerpadla RAURAIN k pﬁípojné
krabici.

2.2.1 Filtr k ãi‰tûní de‰Èové vody
Hrubé neãistoty, jako napﬁ. listí, musí b˘t
vyfiltrovány z de‰Èové vody dﬁív, neÏ se
dostanou do nádrÏe. Toto se u RAURAIN II
uskuteãÀuje pomocí objemového filtru
RAURAIN, kter˘ je zhotoven z robustního
materiálu polyetylenu (PE), filtraãní síto je
z nerezavûjící u‰lechtilé oceli. Je urãen pro
stﬁe‰ní plochy o rozloze aÏ 350 m2. Nezávisle
na mnoÏství de‰Èové vody k filtraci je jeho
úãinnost cca 90%.
Pﬁepadov˘ princip fungování objemového
filtru RAURAIN zaji‰Èuje rovnomûrné
rozdûlení vody do obou stupÀÛ ãi‰tûní –
kaskáda a plocha síta (velikost oka
0,26 mm). Objemov˘ filtr RAURAIN je
nenároãn˘ na údrÏbu, filtraãní jednotku lze
snadno vyjmout k vyãi‰tûní.

Obr. 7 Teleskopické prodlouÏení
Teleskopické prodlouÏení, které je
souãástí dodávky, umoÏÀuje zabudování
v nezámrzné hloubce. Poklop, vhodn˘ jak
na objemov˘ filtr RAURAIN, tak i na
teleskopické prodlouÏení, je pochÛzn˘.
V pﬁípadû, Ïe pﬁepad nádrÏe na de‰Èovou
vodu je napojen pﬁímo na systém vsakování
de‰Èové vody (RAUSIKKO compact), je
k dostání lapaã neãistot.

Obr. 3 Ponorné ãerpadlo
Obr. 5 Objemov˘ filtr

DN 110

vtok

DN 110

2.1.3 Pﬁípojná krabice k pﬁipojení
zahradní hadice
Prostﬁednictvím pﬁípojné krabice je moÏné
napojit zahradní hadici pﬁímo „do trávníku“.
Poklop krabice zabraÀuje zakopnutí, kdyÏ
není odebírána voda a nechává ji opticky
zmizet.

odtok do
nádrÏe

odtok do
kanalizace

* v˘‰kov˘ rozdíl mezi vtokem a odtokem

DN 110

DN 110

Obr. 4 Pﬁípojná krabice
DN 110

2.2 RAURAIN II
Systém k vyuÏívání de‰Èové vody
v domû
Pﬁi uÏívání de‰Èové vody bezpodmíneãnû
platí, Ïe nesmí b˘t pﬁímé propojení rozvodu
pitné a de‰Èové vody. Toto pﬁedepisuje jako
naprostou nutnost norma DIN 1988.
Systémové komponenty RAURAIN
odpovídají poÏadavkÛm DIN 1988. Na
rozvod de‰Èové vody je poÏadováno
separátní potrubní vedení, které musí b˘t
jednoznaãnû popsané.
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Obr. 6 Stavební rozmûry

2.2.2 NádrÏ na de‰Èovou vodu
z polyetylenu (PE)
Stejnû jako u systému RAURAIN I se i zde
pouÏívá beze‰v˘m zpÛsobem vyrobená
nádrÏ z polyetylenu (PE), kter˘ je ekologick˘
a odoln˘ proti nárazÛm. Velikost nádrÏí je
3300 a 5000 l. Zklidnûn˘ vtok DN 110
zaji‰Èuje, Ïe se eventuální usazeniny na dnû
nádrÏe nerozvíﬁí.
Pﬁepad DN 110 nádrÏe je opatﬁen
uzávûrem zápachu (sifon) a integrovanou
zábranou proti vstupu malého zvíﬁectva.
Tímto je zabránûno pronikání nepﬁíjemného
zápachu a zvíﬁectva z kanalizace, a tak je
zaji‰tûna vysoká kvalita vody v nádrÏi.
Nátrubek DN 110 k pﬁipojení
zásobovacího potrubí se pouÏívá
k napojení ochranné trubky pro pﬁípad
sacího vedení a sondy ukazatele v nádrÏi.
Pﬁi nepﬁízniv˘ch podmínkách Ïivotního
prostﬁedí mÛÏe de‰Èová voda reagovat
kysele (kysel˘ dé‰È). V pﬁípadû, Ïe hodnota
pH klesne pod 6,5, mÛÏe b˘t u mosazn˘ch
fitinek zpÛsobena koroze.
Dbejte proto, prosím, na to, Ïe pﬁi pouÏití
mosazn˘ch fitinek v domovní instalaci je
nutno zvolit nádrÏ v provedení
s neutralizujícím zaﬁízením na vtoku.

2.2.3 Kompletní centrála
na de‰Èovou vodu
Kompaktní jednotka RAURAIN
economy je kompletní centrála pro jednoa dvougeneraãní domy. Skládá se
z následujících komponentÛ:
■ Vysoce hodnotné, vícestupÀové,
samonasavací odstﬁedivé ãerpadlo.
Díky novému, hydraulickému systému
nasávání se vyznaãuje velmi tich˘m
chodem.
■ DoplÀovací zásobník o objemu 22 l
s voln˘m odtokem podle DIN 1988. Pﬁi
déle trvajícím suchu a prázdné nádrÏi na
de‰Èovou vodu se odbûrná místa zásobují
vodou z doplÀovacího zásobníku. âerstvá
voda se pomocí automaticky ﬁízeného
ventilu odsává ze zásobovací nádrÏky
do instalaãního rozvodu. Plnûní
zásobovací nádrÏky probíhá pomocí
plovákového ventilu s voln˘m odtokem
dle DIN 1988. KaÏdé 4 t˘dny nastává
automatická v˘mûna vody v doplÀovacím
zásobníku.
■ Plnû elektronická ﬁídicí jednotka pro
kontrolu zaﬁízení. Prostﬁednictvím kontroly
hladiny vody v nádrÏi senzorem se
v pﬁípadû nutnosti aktivuje provoz
s ãerstvou vodou. âidlo proudûní
kontroluje tlak v instalaãním rozvodu.
Zaji‰Èuje, aby se ãerpadlo zapínalo pouze
v pﬁípadû odbûru vody. Ochrana proti
„bûhu na sucho“ zabraÀuje po‰kození
ãerpadla v pﬁípadû havárie.

2.2.4 Sací hadice s plovoucím
odbûrem
Prostﬁednictvím pruÏné, spirálovû armované
sací hadice R 1" se uskuteãÀuje odbûr
de‰Èové vody z nádrÏe. Plovoucí odbûr
zaji‰Èuje, aby odbûr vody byl vÏdy cca 10 cm
pod hladinou vody. Toto je oblast
s nejvût‰í kvalitou vody v nádrÏi, bez
zneãi‰tûní plovoucími pﬁedmûty
a usazeninami. Délka sací hadice je 13 m
a odpovídá tím maximální délce nasávání.
Sací hadice se dodává kompletnû
s namontovanou sací hlavicí s plovákem
a s pﬁipojením ke kompaktní jednotce
RAURAIN-economy. Sací hladina musí b˘t
vedena stále stoupajíc.

Obr. 9 Kompaktní jednotka

k odbûrn˘m místÛm
pﬁepad
vtok pro pitnou vodu

Obr. 11 Sací hadice

sací hadice z nádrÏe
senzor z nádrÏe

2.2.5 Popisovací sada
Popisovací sada slouÏí k oznaãení podle
DIN 1988 a k jednoznaãnému rozli‰ení
komponentÛ. Skládá se z cedule s reliéfním
nápisem, z lepicí fólie, v˘straÏné pásky (délka
10 m), lepicí vlajky a ze znaãky pro uÏitkovou
vodu.

obr. 10

Obr. 8 Kompaktní jednotka
Kompaktní jednotka RAURAIN economy je
dodávána kompletní a pﬁipravená k montáÏi.
Je vybavena zpûtn˘m ventilem a mÛÏe b˘t
zabudována pod úrovní vody v de‰Èové
nádrÏi. Tím je zabránûno pﬁeteãení
doplÀovacího zásobníku kompaktní jednotky.

MontáÏ/zprovoznûní
■ umístit kompaktní jednotku do prostoru,
kde nehrozí pokles teploty pod bodem
mrazu
■ pﬁipevnûní pouze pomocí pﬁiloÏené montáÏní sady
■ sací vedení musí b˘t vyspádováno vzhÛru
■ rozdíl v˘‰ek mezi nádrÏí a nátrubkem
k pﬁipojení sací hadice k ãerpadlu musí
b˘t men‰í neÏ 8 m
■ pﬁelomení, pﬁehnutí a pﬁekroucení sacího
vedení sniÏují sací v˘‰ku a proto jim musí
b˘t zabránûno
■ pﬁipevnit sací hadici k nátrubku
■ sací hadice a senzorov˘ kabel musí b˘t
vedeny v ochranné trubce; senzorov˘ kabel nesmí b˘t napnut
■ senzorov˘ kabel nezkracovat, neﬁezat
■ pﬁipojovací místo senzorového kabelu se
nachází na boãní stranû zapínací jednotky
■ vyvarovat se vzniku uzlÛ a lomov˘ch místÛm na vodiãi
■ napojit tlakové vedení a vedení pitné vody
ke kompaktní jednotce bez pnutí v pÛvodním potrubí

Obr. 10 Popisovací sada
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3. Pﬁíslu‰enství systému
3.1 PrÛchodka zdí
V pﬁípadû, Ïe je ochranná trubka vedená
venkovní zdí pod úrovní terénu, musí b˘t
místo prostupu trvale plynu- a vodotûsné. V
závislosti na hydrologick˘ch pÛdních pomûrech musí b˘t prostup tûsn˘ vÛãi tlakové a
beztlakové vodû.
Prostup zdí ochranné trubky mÛÏe b˘t provedeno pomocí prÛchodky DN 110 nebo
‰achtovou vloÏkou.
PrÛchodka zdí, urãena pro trubku prÛmûru
DN 110, se zabudovává do ochranné trubky.
Tí je utûsnûn prostup sací hadice, kabelu a
meﬁicího vedení pﬁípadného pneumatického
hladinomûru proti beztlakové vodû. PrÛchodka zdí se sestavuje z 30 mm silné gumové
desky, dvou nerezov˘ch ‰roubení.
- NádrÏe pro zahradní sadu RAURAIN I s integrovan˘m hrub˘m filtrem) mají nátrubek
vtoku hladk˘ konec trubky \REHAU AWADUKT PP DN 110) a dva otvory pro pﬁipojení
pﬁepadu a event. ochranné trubky opatﬁené
gumov˘mi manÏetami.

3.3 Ukazatel hladiny vody v nádrÏi na
de‰Èovou vodu
Pomocí univerzálního, pneumatického
hladinomûru mÛÏeme vidût aktuální stav
naplnûní nádrÏe na de‰Èovou vodu. V˘‰ka
vodní hladiny je stupÀovitû nastavitelná od 1
do 3 m. Stav mnoÏství vody se ukazuje
v dÛsledku manuálního ovládání. Maximální
vzdálenost mezi nádrÏí na de‰Èovou vodu
a ukazatelem hladiny je 50 m.

Obr. 15 Ukazatel hladiny vody

Obr. 13 PrÛchodka zdí
3.2 Kombinovan˘ vodní filtr
Pomocí kombinovaného vodního filtru
instalovaného v rozvodu uÏitkové vody se
zachycují rÛzné neãistoty, které se mÛÏou
v de‰Èové vodû nacházet. Je to nutné, kdyÏ
se voda pouÏívá k praní prádla.
Kombinovan˘ vodní filtr musí uÏivatel kaÏdé
2 mûsíce kontrolovat. Pﬁi zneãi‰tûní
filtraãního elementu se musí provést
propláchnutí. Pootoãením páãky
k proplachování je ãást proudící vody
odvádûna kanalizaãním ventilem. V dÛsledku
toho vznikající rozvíﬁení na povrchu filtraãního
elementu spojená se sacím úãinkem odtékávající vody zaji‰Èují proãi‰tûní filtraãního elementu. Nezávisle na tom se filtraãní element
musí kaÏd˘ch 6 mûsícÛ vymûnit.

Obr. 14 Kombinovan˘ vodní filtr
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3.4 Systém vsakování de‰Èové vody
RAUSIKKO compact
Optimální hospodaﬁení s de‰Èovou
vodou se skládá z uÏívání de‰Èové vody
a vsakování de‰Èové vody. Pﬁitom se pﬁepad
z nádrÏe na de‰Èovou vodu napojuje pﬁímo
na RAUSIKKO compact – kompletní
systém k vsakování de‰Èové vody pro jednoa dvougeneraãní domy (viz obr.17 a 18
a technická informace 841.600 RAUSIKKO
compact 300).

4. V˘hody systému RAURAIN
NádrÏ na de‰Èovou vodu
■ Monolitická cisterna na de‰Èovou vodu
garantuje tûsnost po celou dobu
Ïivotnosti
■ Îádné nebezpeãí jemn˘ch trhlin, jak je to
moÏné u betonov˘ch cisteren
■ Chemicky inertní materiál polyetylen
zaji‰Èuje nejlep‰í kvalitu vody
■ Îádné vyplavení kovov˘ch iontÛ
a minerálÛ z materiálu nádrÏe
■ Zabudovan˘ ‰achtov˘ v˘stup umoÏÀuje
zabudování v nezámrzné hloubce
■ MoÏnosti pﬁipojení vtoku, pﬁepadu
a ochranné trubky
Provedení nádrÏe RAURAIN II
■ Zklidnûn˘ vtok
■ Integrovaná zábrana vstupu malého
zvíﬁectva
■ Pﬁepadov˘ sifon
Provedení nádrÏe RAURAIN I
■ Integrovan˘ filtr de‰Èové vody
Kompaktní jednotka RAURAIN
economy
■ Automatické zásobování pitnou vodou pﬁi
nedostatku vody v cisternû
■ Tich˘ chod díky vícestupÀovému
odstﬁedivému ãerpadlu
■ Vysoká bezpeãnost díky DVGW–
certifikovanému, hluku a proudûní
optimalizovanému doplÀovacímu
zásobníku
■ V‰echny souãástky pﬁicházející do styku
s médiem z nekorodujícího materiálu
■ Automatická v˘mûna vody v doplÀovacím
zásobníku (kaÏdé 4 t˘dny)
■ Elektronická regulace nevyÏadující údrÏbu
■ Integrovaná ochrana proti „bûhu na
sucho“
■ MoÏnost ruãního pﬁepnutí na provoz
s pitnou vodou
Objemov˘ filtr RAURAIN
■ Do znaãné míry samoãisticí (velké
neãistoty b˘vají vypláchnuty)
■ Filtr nevyÏadující údrÏbu
■ Vysok˘ filtraãní úãinek
■ Robustní pﬁi zabudování, tím nenáchyln˘
k po‰kození
■ Dodáván vãetnû teleskopického
prodlouÏení

Obr. 16 RAUSIKKO compact

5. Popis systému
5.1 RAURAIN I
Systém k zalévání zahrad. De‰Èová voda se
ze stﬁe‰ní plochy odvádí svodov˘m potrubím
do podzemní nádrÏe. V podzemní nádrÏi je
integrovan˘ filtr, kter˘ zadrÏuje hrubé
neãistoty, jako napﬁ. listí a vûtviãky. Voda se
sbírá v nádrÏi, dokud se nevyskytne potﬁeba
de‰Èovou vodu pouÏít. NádrÏ je opatﬁena
pﬁepadem, kter˘ umoÏÀuje pﬁebyteãnou
vodu odvést do vsakovacího zaﬁízení nebo
do kanalizace. K odbûru vody se v nádrÏi
nachází ponorné ãerpadlo. Toto ãerpadlo
dopravuje vodu tlakovou hadicí do
umístûné pod úrovní terénu pﬁípojné krabice
k zahradní hadici. Tlaková hadice spojující

nádrÏ a pﬁípojnou krabici mÛÏe b˘t vedena
v ochranné trubce. V pﬁípojné krabici se
nachází bûÏná pﬁipojovací koncovka, která
umoÏÀuje pﬁipojení zahradní hadice.
Ponorné ãerpadlo se zapíná, kdyÏ se
kabelová zástrãka zasune do zásuvky.
Zásuvka musí b˘t uzemnûná. Jestli se
zásobování proudem neuskuteãÀuje
povinnû pﬁes proudov˘ chrániã, doporuãuje
se pouÏít ochranného spínaãe jako adaptéru
do zásuvky. Aby bylo v pﬁípadû nedostatku
vody vylouãeno po‰kození, je ãerpadlo
opatﬁeno plovoucím vypínaãem, kter˘
zpÛsobuje samovypínání. Pﬁi dostateãnû
velkém mnoÏství vody v nádrÏi se vypínání

ãerpadla uskuteãÀuje vytaÏením kabelové
zástrãky ze zásuvky.
âerpadlo se nesmí zapojovat do uzavﬁeného
systému (uzavﬁené tlakové vedení). Toto
v‰ak neplatí v pﬁípadû, Ïe je mezi to zapojen
membránov˘ tlakov˘ spínaã (k dodání
na poÏádání). Pﬁitom se ãerpadlo zapíná pﬁi
otevﬁení odbûrného místa, av‰ak za
pﬁedpokladu, Ïe hladina vody v nádrÏi je
dostateãnû vysoká. Pﬁi prázdné nádrÏi
neprobíhá Ïádné náhradní zásobování
pitnou vodou. Doporuãuje se, aby se pro
tento pﬁípad zohlednila moÏnost pﬁipojení
na rozvod pitné vody.

Obr.17
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5.2 RAURAIN II
Systém k vyuÏívání de‰Èové vody v jednoa dvougeneraãních domech. RAURAIN II je
koncipován k zásobování vodou:
■ WC
■ praãek
■ pﬁípojek (kohoutkÛ) rozvodu uÏitkové vody
v domû a zahradû
De‰Èová voda se ze stﬁe‰ní plochy odvádí
svodov˘m potrubím do objemového filtru
RAURAIN. Zde se proãi‰Èuje a zbavuje listí
a vûtviãek. Samoãisticí filtr je schopen
vypláchnout neãistoty do napojené
kanalizace. Proãi‰tûná voda se dostává
integrovan˘m zklidnûn˘m vtokem do nádrÏe.
NádrÏ je opatﬁena pﬁepadov˘m sifonem,
kter˘ umoÏÀuje odvést pﬁebyteãnou vodu do
vsakovacího systému nebo do kanalizace.
Aby bylo znemoÏnûno proniknutí malého
zvíﬁectva do nádrÏe, je pﬁepad opatﬁen
zábranou proti proniknutí drobn˘ch ÏivoãichÛ. Odbûr vody z nádrÏe se uskuteãÀuje
pomocí sací hadice o délce max. 13 m, která
je vybavena sací hlavicí s plovákem. Touto
hadicí se voda dostává do kompaktní
jednotky RAURAIN economy nainstalované
v budovû. Sací hadice je mezi nádrÏí a budovou vedena v ochranné trubce, ve které je
zároveÀ umístûna sonda kompaktní jednotky
k mûﬁení mnoÏství vody. Utûsnûní mezi
ochrannou trubkou a sací hadicí, popﬁ.
kabelu sondy, je zaji‰tûno pomocí prÛchodky
zdí. V kompaktní jednotce je sací hadice
napojená na vícestupÀové tlakové ãerpadlo,
které dopravuje de‰Èovou vodu k jednotliv˘m
odbûrn˘m místÛm. Kompaktní jednotka je
opatﬁena ãidlem na tlak a proudûní. Pokud
se ãerpá voda ze systému, ãerpadlo se
automaticky zapíná. KdyÏ se odbûr pﬁeru‰í,
ãerpadlo se po nastavené dobû dobûhu
samostatnû vypíná.
Nedostatek vody v cisternû, coÏ mÛÏe nastat
po déle trvajícím suchu nebo pﬁi vût‰ím
odbûru, je zji‰tûn sondou ke kontrole
mnoÏství vody. Aby bylo zabránûno nasátí
usazenin z cisterny, je tﬁeba sondu pﬁipevnit
min. 25 cm ode dna. V pﬁípadû nedostatku
vody nastává automatické pﬁepnutí na
provoz s pitnou vodou. V tomto okamÏiku se
pitná voda odebírá ze zásobníku
nacházejícího se v kompaktní jednotce
a pﬁivádí se do systému. Zásobník je
automaticky doplÀován vodou
prostﬁednictvím plovákového ventilu
napojeného na rozvod pitné vody.
Z hygienick˘ch dÛvodÛ se voda
v doplÀovacím zásobníku obmûÀuje
automaticky kaÏdé 4 t˘dny. Pro pﬁípad, Ïe na
odbûrn˘ch místech není Ïádána de‰Èová
voda, mÛÏe b˘t provedeno manuální
pﬁepnutí na provoz s pitnou vodou.
Pro bezpeãnou funkci v doplÀovacím
zásobníku dbejte, prosím, na to, Ïe
v˘konnost kompaktní jednotky RAURAIN
economy je max. 50 l/min (pﬁi minimálním
tlaku proudûní pﬁed ventilem k doplÀování
2,5 baru).
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Obr. 18

Obr. 19

6. MontáÏ
nádrÏ RAURAIN 1800 l

6.1 Urãení místa pokládky a postup
zabudování
1. Naplánovat polohu nádrÏe, filtru a vedení,
pﬁitom brát v potaz následující:
■ Zemina pod nádrÏí musí b˘t schopná
vsakování a únosná, nádrÏ nesmí b˘t
uloÏena do zeminy nepropou‰tûjící vodu
(hlína, jíl, plovoucí písky) jako i do spodní
vody. V pﬁípadû pochybnosti
doporuãujeme kontaktovat na‰e
technické oddûlení.
■ Místo uloÏení zvolit tak, aby trubní vedení
k nádrÏi byla co nejkrat‰í a v˘‰kové rozdíly
co nejmen‰í, pﬁitom v‰ak dodrÏovat v˘‰ky
napojení filtru a nádrÏe.
■ Pﬁi normálním zabudování není prostor
nad nádrÏí pojízdn˘, proto musí b˘t
odstup mezi nádrÏí a místy, kde se
vyskytují dopravní prostﬁedky ≥ 1,00 m.
■ Pracovní prostor kolem nádrÏe ≥ 0,60 m.

pﬁepad DN 110
vtok DN 110
nátrubek k napojení
vedení DN 110

napojení
vedení DN 110
vtok DN 110

rozmûry v mm

Obr. 20

2. Vyhloubit jámu pro nádrÏ na de‰Èovou
vodu, vyhloubit trubní v˘kopy.

nádrÏ RAURAIN 3300 l

napojení
vedení DN 110
vtok DN 110

3. Vytvoﬁit podloÏí z písku v jámû a v trubních v˘kopech.
4. Umístit nádrÏ do jámy a naplnit ji vodou.
Jámu zasypávat a zhutÀovat po vrstvách.

pﬁepad DN 110

5. PoloÏit trubní vedení, zkontrolovat tûsnost
systému a zasypat trubní v˘kopy.
6. Instalace techniky.
7. Zkou‰ka funkãnosti.
6.2 Trubní vedení a rozmûry trubek
Dimenzování de‰Èov˘ch svodÛ se provádí dle
DIN 12056-3, popﬁ. DIN 1986 (pro
jedno- a dvougeneraãní domy ze zku‰enosti
DN 100). Rozmûr následnû napojeného
potrubí, napﬁ. kanalizaãní potrubí REHAU
AWADUKT PP, odvádûjícího vodu do nádrÏe,
popﬁ. do objemového filtru, odpovídá zpravidla rozmûru svodové trubky, v Ïádném
pﬁípadû ale nesmí dojít k její redukci.
Ochranné trubky pro vedení elektrokabelu,
ﬁídicího kabelu a vedení uÏitkové vody je
v provedení DN 110.

rozmûry v mm

Obr. 21
nádrÏ RAURAIN 3300 l

napojení
vedení DN 110
vtok DN 110

pﬁepad DN 110

rozmûry v mm

Obr. 22
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6.3 Zemní práce (stavební jáma,
v˘kopy pro trubní vedení)
Rozmûry nádrÏí na de‰Èovou vodu lze vyãíst
z obr. 20, 21 a 22. Základní vedení de‰Èové
vody musí b˘t uloÏeno v nezámrzné hloubce.
Integrovaná v˘stupní ‰achta zaruãuje
nezámrzné zabudování. Pﬁi vût‰ích
hloubkách uloÏení je na poÏádání dodáno
prodlouÏení vstupní ‰achty.
Pﬁed vyhloubením stavební jámy a trubních
v˘kopÛ je nutno pﬁed plánováním zohlednit:

■ Poloha filtru pﬁi zohlednûní jeho
napojovacích v˘‰ek
■ PrÛbûh nutn˘ch vedení a obzvlá‰tû nutn˘
spád 2 % pro vtok a pﬁepad, tak jako
pro ochrannou trubku (spád 2 %
odpovídá v˘‰kovému rozdílu 2 cm na 1 m
vedení a lze jej docílit za pouÏití vodováhy
a metru)
■ Nutné pﬁekrytí 80 cm k zaji‰tûní umístûní
v nezámrzné hloubce

V˘kop jámy:
Rozmûry stavební jámy pro nádrÏe RAURAIN:
velikost nádrÏe

hloubka jámy*)

délka jámy

‰íﬁka jámy

1800 l

1680 mm

3420 mm

2300 mm

3300 l

2200 mm

3650 mm

2600 mm

5000 l

2650 mm

3660 mm

2910 mm

*)

v pﬁípadû, Ïe se pouÏívá prodlouÏení v˘stupní ‰achty, nebo v pﬁípadû jiÏ existujících trubních vedení,
se tato skuteãnost musí pﬁi hloubce jámy odpovídajícím zpÛsobem zohlednit

Varování:
Pﬁi pokládce velkoobjemov˘ch zemních zásobníkÛ, jako je nádrÏ na de‰Èovou vodu RAURAIN, pﬁispívají podmínky uloÏení rozhodujícím zpÛsobem ke
statické bezpeãnosti. Proto musí b˘t následující pokyny exaktnû dodrÏeny,
protoÏe v opaãném pﬁípadû nelze zajistit stabilitu stavby.

■ Sklon stûny jámy musí odpovídat DIN
4124 (podle pevnosti zeminy 45° aÏ 80°).
■ Ve stavební jámû nesmí b˘t kameny
a neãistoty.
■ Vytvoﬁení pískového loÏe o tlou‰Èce 20 cm
na dnû jámy (materiál nesmí obsahovat
kameny, zrnitost < 3 mm, nepouÏívat
drcen˘ materiál, jako napﬁ. suÈ nebo drÈ).

■ Srovnat pískové loÏe do vodorovné
polohy a zhutnit.
■ V pﬁípadû zeminy s nedostateãnou
nosností udûlat základovou desku
z hubeného betonu (smûs písek–cement
4 : 1) o tlou‰Èce 15 cm.
■ Pﬁi pokládce ve svahu vytvoﬁit event.
boãní tlak zeminy, popﬁ. podpûrnou zeì.

6.4 Zabudování nádrÏe na de‰Èovou
vodu
UloÏení nádrÏe
■ Pﬁed uloÏením zkontrolovat nádrÏ pﬁed
po‰kozením nebo jin˘mi nedostatky.
■ NádrÏ mÛÏe b˘t posouvána zvednutím
pomocí lan, ãi provazÛ nebo lze
k uchycení pouÏít prohloubení
nacházejících se v kaÏdém rohu.
■ Narovnání nádrÏe podle situace
následného napojení.
■ Umístit pﬁes jámu fo‰ny a poloÏit nádrÏ na
nû. Pak nadzvednout nádrÏ pomocí lan
nebo provazÛ, fo‰ny odstranit a nádrÏ
opatrnû spustit na dno jámy (obr. 23).
■ Po spu‰tûní nádrÏe uzavﬁít v˘stupní
‰achtu poklopem, aby bylo zabránûno
zanesení neãistot do nádrÏe.
■ Vyrovnat na vodorovnou polohu.

Obr. 23
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Zaplnûní stavební jámy
■ Naplnit nádrÏ do poloviny vodou.
■ Jako zásypov˘ materiál pouÏít písek
zrnitosti < 3 mm. V Ïádném pﬁípadû se
nesmí dostat do stavební jámy ostré
kameny nebo dokonce stavební recyklát.
V˘kopek se smí pouÏívat jen mimo
0,60 m ‰irokého pracovního prostoru
kolem nádrÏe.
■ Ze v‰ech stran rovnomûrnû zaplnit
a ruãnû zhutnit vÏdy ve vrstvách po
30 cm prostor mezi nádrÏí a stûnou jámy.
Pro zaãátek zasypat nádrÏ aÏ
k pﬁipojovacím místÛm na nádrÏi (obr. 24).
■ Zhutnûní nesmí b˘t provádûno strojovû.

Obr. 24

Napojení trubních vedení
■ Po zasypání nádrÏe do v˘‰e pﬁipojovacích
míst se provádí napojení pﬁipraven˘ch
potrubí, napﬁ. kanalizaãních trubek
a tvarovek REHAU AWADUKT PP.
■ Napojení trubek probíhá ve smûru od
nádrÏe k objemovému filtru,
popﬁ. svodové trubce a stûnû sklepa.
■ V pﬁípadû, Ïe vedení vtoku a pﬁepadu byla
jiÏ poloÏena, musí se hloubka zabudování
nádrÏe pﬁizpÛsobit.
■ V‰echna pﬁívodná vedení k nádrÏi musí
vykazovat pokud moÏno 2% spád.
■ Napojovací nátrubek vtoku se skládá
z hladkého konce KG-trubky DN 110 a je
oznaãen nápisem „Zulauf“ (= vtok).
Pﬁívodné vedení proto zaãíná u nádrÏe
KG-hrdlem DN 110, které se nasune na
nátrubek vtoku.
■ Trubní vedení z pﬁepadu k vsakovacímu
systému nebo ke kanalizaci musí
vykazovat pokud moÏno 2% spád.
■ V pﬁípadû zabudování nádrÏe pod
hladinou vzduté vody musí b˘t v pﬁípadû
napojení pﬁepadu na smí‰enou kanalizaci
uvaÏováno se zpûtnou klapkou
s mechanick˘m zabezpeãením. Pﬁi
odvádûní de‰Èové vody do de‰Èové
kanalizace staãí zabudování bûÏné zpûtné
klapky. V pﬁípadû zavedení do vsakovacího systému není nutné Ïádné opatﬁení
proti vzduté vodû. Informaci o hladinû
vzduté vody podá úﬁad vodního toku
pﬁíslu‰ného k dané lokalitû (napﬁ. povodí
Vltavy).
■ Napojovací nátrubek pﬁepadu nádrÏe se
skládá z hladkého konce KG-trubky
DN 110 a je oznaãen nápisem „Überlauf"
(= pﬁepad). Vedení pﬁepadu proto zaãíná
KG-hrdlem, které se zasune na nátrubek
pﬁetoku.
■ Ochranná trubka vedení uÏitkové vody
k domu, zásobovacího a ﬁídicího vedení
se pokládá lehce stoupajíc a pokud
moÏno beze zmûn smûru od nádrÏe
k domu. Do ní se zasouvá taÏné lanko
k pozdûj‰ímu zataÏení sací hadice
a senzorového kabelu.
■ Zavedení do sklepa se provádí vodotûsnû
prostﬁednictvím prÛchodky zdí.
■ Ochranná trubka se zasouvá do gumové
manÏety nádrÏe s oznaãením „Leerrohr".

6.4.1 Zaplnûní aÏ k úrovni terénu
u pochÛzného provedení
■ Po napojení v‰ech trubních vedení se
nádrÏ naplní vodou. Zbytek stavební jámy
se aÏ po 20 cm pod hlavní terén zasypává
a zhutÀuje po vrstvách, jak je popsáno
v bodû „Zaplnûní stavební jámy". Zhutnûní
nesmí b˘t v Ïádném pﬁípadû provádûno
strojovû.
■ Zbyl˘ch 20 cm k úrovni terénu se vyplní
mateãnou zeminou a zhutní se ruãnû.
■ V bezprostﬁední blízkosti v˘stupní ‰achty
(cca 30 cm) se vyplnûní aÏ k úrovni
terénu provádí pískem.
■ Trubní v˘kopy rovnûÏ po vrstvách zasypat
a zásypov˘ materiál zhutnit ruãnû.

Pﬁípad zabudování s kompletním litinov˘m poklopem LW 600,
tzn. pochÛzn˘ litinov˘ poklop A 15 s rámem
povrch k pokládce litinového
rámu

litinov˘ poklop
úroveÀ
terénu

litinov˘
poklop
horní hrana v˘stupní ‰achty
nádrÏe RAURAIN

Pﬁípad zabudování s litinov˘m poklopem LW 600, tzn. pochÛzn˘
litinov˘ poklop A 15 bez rámu
litinov˘ poklop poloÏen˘
úroveÀ
pﬁímo na v˘stupní ‰achtu
terénu

Obr. 25

6.4.2 Zabudování nástavce ‰achty
RAURAIN a zasypání aÏ k úrovni
terénu u pojízdného provedení
■ ·achtov˘ nástavec RAURAIN se nasazuje
na v˘stupní ‰achtu. Pﬁitom je tﬁeba dbát
na to, aby se nástavec neopíral pﬁímo o
nádrÏ, popﬁ. o spodní plochy v˘stupní
‰achty.
Stavební v˘‰ka mezi spodní plochou
v˘stupní ‰achty a horní hranou nástavce
je volitelná od 850 mm aÏ 1200 mm.
■ Pokud jiÏ bude jasná koneãná stavební
v˘‰ka, zasypává se stavební jáma po
vrstvách a zhutÀuje se aÏ do v˘‰ky 25 cm
pod límcem nástavce. Tehdy se rozloÏí
geotextilie se separaãní a filtraãní funkcí
o rozloze odpovídající nejménû základní
plo‰e stavební jámy. Okolo v˘stupní
‰achty se geotextilie odpovídajícím
zpÛsobem vykrojí.
■ Na geotextilie se nanese a dobﬁe zhutní
nosná vrstva ‰tûrku o tlou‰Èce nejménû
25 cm (viz. obr. 26 a 27).Rozloha ‰tûrkové
vrstvy musí odpovídat rozloze stavební
jámy. ·tûrková vrstva slouÏí jako opûrná
plocha pro límec nástavce i jako plocha
rozná‰ející zatíÏení pﬁi eventuálním
popojíÏdûní osobním autem. Pﬁitom je
nutno, jak je to bûÏné u garáÏov˘ch
vjezdÛ, jezdit krokem.
■ Mezi ‰tûrkovou vrstvou a povrchem
garáÏového vjezdu se stavební jáma
zasypává a zhutÀuje, jak jiÏ bylo popsáno.
Mezi vrstvou ‰tûrku a zeminou zásypu
doporuãujeme zabudovat dal‰í geotextilie
se separaãní a filtraãní funkcí RAUMAT 3.
■ V místech mimo garáÏov˘ vjezd se provádí zasypání a zhutnûní aÏ 20 cm pod
úrovní
terénu. Tûchto zbyl˘ch 20 cm se vyplní
mateãnou zeminou.
■ Do odpovídajícího prohloubení ‰achtového nástavce RAURAIN se usadí litinov˘
poklop nebo betonovo litinov˘ poklop bez
vûtracích otvorÛ LW 600 tﬁídy B 125
podle DIN EN 124/DIN 1229.
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6.5 Objemov˘ filtr
DodrÏujte, prosím, návod pﬁiloÏen˘
k filtru s pokyny k zabudování!
■ K zabudování objemového filtru odstranit
poklop a upevnit spodní díl
teleskopického prodlouÏení s bajonetov˘m uzávûrem na objemov˘ filtr.
■ Nasunout horní díl teleskopického
prodlouÏení pﬁes spodní díl na
poÏadovanou v˘‰ku. ÚroveÀ terénu
a úroveÀ horní hrany límce musí b˘t
stejné, aby se poklop dal vÏdy pohodlnû
otevírat.
■ V pﬁípadû, Ïe teleskopické prodlouÏení
má konãit na úrovni terénu, se jeho okraj
vyplÀuje drobn˘m kamenivem. Tak
zÛstává poklop snadno pﬁístupn˘.
■ Pﬁi niÏ‰í úrovni terénu se horní díl zkracuje
pomocí pﬁímoãaré pily na poÏadovanou
v˘‰ku.
■ Pﬁi zabudování je tﬁeba dbát na to, aby filtr
stál ve vodorovné poloze, aby byla
zaruãena jeho správná funkce.
■ Napojení trubních vedení k filtru se
uskuteãÀují prostﬁednictvím KG-hrdel.
■ Pﬁívod de‰Èové vody pﬁes horní
pﬁipojovací nátrubky DN 110, moÏnost
pﬁipojení zleva nebo zprava u stﬁe‰ních
ploch do 175 m2.
■ Pﬁipojení oboustrannû u stﬁe‰ních ploch
od 175 m2 do 350 m2.
■ Z poÏadovaného pﬁipojovacího nátrubku
uﬁíznout pilou 1 cm.
■ Proãi‰tûná voda se odvádí spodním
pﬁipojovacím nátrubkem DN 110
k cisternû.
■ Voda s neãistotami se odvádí spodním
pﬁipojovacím nátrubkem DN 125
do kanalizace (viz. obr. 19).
■ V pﬁípadû, Ïe je pﬁepad nádrÏe napojen
na systém vsakování de‰Èové vody
RAUSIKKO, se musí do filtru umístit lapaã
neãistot. V takovém pﬁípadû zÛstává
pﬁipojení k odvodu vody s neãistotami
uzavﬁené.
■ Poté následuje zaplnûní pracovního
prostoru mezi filtrem a stûnami
pracovního v˘kopu podle moÏnosti
pískem. Pﬁitom je nutno vûnovat
pozornost zvlá‰tní zhutnûní pod límcem
z dÛvodu odbourání zatíÏení filtru.
6.6 Instalace ãerpadlové techniky
6.6.1 RAURAIN I
■ VyÏadujeme, bezpodmíneãnû dodrÏovat
návod k pouÏití pﬁiloÏen˘ k ponornému
ãerpadlu!
■ Z bezpeãnostních dÛvodÛ se doporuãuje
pouÏití ochranné pojistky proudového
chrániãe s reziduálním (vybavovacím)
proudem 30 mA (pﬁedpis pﬁi umístûní
venku).
■ Ponorné ãerpadlo upevnit na taÏné lano
nenáchylné k rozkladu a napojit tlakovou
hadici.
■ Doporuãuje se poloÏit ochrannou trubku
mezi nádrÏ a pﬁípojnou krabici (na pﬁipojení zahradní hadice).
■ Natáhnout tlakovou hadici ochrannou
trubkou k pﬁípojné krabici.
■ Navrtat nekorodující vrut do horní ãásti
v˘stupní ‰achty a zavûsit taÏné lano tak,
aby ponorné ãerpadlo stálo na dnû
nádrÏe a bylo zabezpeãeno proti
pﬁevrácení.

RAURAIN ‰achtov˘ nástavec pro RAURAIN nádrÏ 3300 litrÛ
Volitelná stavební v˘‰ka nástavce v rozmezí 850 mm a 1200 mm
‰tûrková nosná vrstva
separaãní a filtraãní geotextilie
RAUMAT 3

Obr. 26
RAURAIN ‰achtov˘ nástavec pro RAURAIN nádrÏ 5000 litrÛ
Volitelná stavební v˘‰ka nástavce v rozmezí 850 mm a 1200 mm
‰tûrková nosná vrstva
separaãní a filtraãní geotextilie
RAUMAT 3

Obr. 27
6.6.2 RAURAIN II
■ Prosím, bezpodmíneãnû dodrÏovat
pﬁiloÏen˘ návod k montáÏi a pouÏití
kompaktní jednotky RAURAIN economy!
■ Návod obsahuje také skicu otvorÛ, které
je tﬁeba vyvrtat do zdi, nutn˘ch
k pﬁipevnûní pﬁístroje na zeì.
■ Sací hadici a sondu kontroly hladiny
protáhnout ochrannou trubkou a pﬁípadnû
prÛchodkou zdí a zavést do nádrÏe. Na
konec sací hadice nasadit sací hlavici
s plovákem a upevnit dodanou trubní
svûrkou.
Musí se nechat dostateãná rezerva na
hadici, aby mohla b˘t voda odebírána jak
pﬁi nejvy‰‰í, tak i pﬁi nejniÏ‰í hladinû, a aby
se hadice mohla volnû pohybovat
v nádrÏi.
V pﬁípadû, Ïe je hadice pﬁíli‰ dlouhá, je
tﬁeba ji odpovídajícím zpÛsobem zkrátit.

■ Sondu kontroly hladiny je tﬁeba pﬁipevnit
tak, aby visela nejménû 25 cm nad dnem
nádrÏe. Tímto se zabraní bûhu ãerpadla
„na sucho" a nasání usazenin ze dna
nádrÏe (obr. 28).
6.7 Oznaãení
Podle DIN 1989-1 je tﬁeba jednoznaãnû
a trvale oznaãit prÛmyslové rozvody vody.
K tomu slouÏí dodaná popisovací sada.
V blízkosti místa zavedení vody do budovy
nebo u vodomûru umístit ceduli
s následujícím nápisem: „Pozor, v této budovû je instalováno zaﬁízení k vyuÏití de‰Èové
vody. KﬁíÏová pﬁipojení vylouãena!“
U odbûrn˘ch míst viditelnû a trvale umístit
obrázkov˘ symbol nebo ceduli s nápisem
„UÏitková voda“.
Volnû pﬁístupná odbûrová místa de‰Èové
vody musí b˘t zaji‰tûna odnímateln˘m nebo
uzavírateln˘m kohoutem.

Odstup mezi dnem nádrÏe a senzorem ke kontrole hladiny musí b˘t nejménû 25 cm. Senzor by
se mûl odpovídajícím zpÛsobem pﬁipevnit na vtok
do nádrÏe.
kabelová
spojka

Pﬁi podkroãení této hladiny se neodebírá Ïádná voda z nádrÏe, aby bylo zabránûno vsání usazenin ze dna nádrÏe.

senzor ke
kontrole hladiny
sací hlavice
usazeniny

Obr. 28
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6.8 Kaskádovité zapojení vût‰ího
poãtu nádrÏí na de‰Èovou vodu
JestliÏe je v dÛsledku zapojení vût‰í stﬁe‰ní
plochy a vût‰í spotﬁeby vody nádrÏ o objemu
5000 litrÛ nedostaãující, mÛÏe se zapojit do
ﬁady více nádrÏí.
V pﬁípadû, Ïe se poÏadují nádrÏe na zapojení
do ﬁady, musí se tato skuteãnost uvést do
zakázky, ponûvadÏ se tehdy nádrÏe opatﬁují
dodateãn˘mi pﬁipojovacími místy. Ve spodní
ãásti nádrÏí RAURAIN jsou pﬁedem
pﬁipravené pﬁipojovací plochy.
Tyto jsou opatﬁeny mosazn˘m ‰roubením
s vnûj‰ím závitem 50 mm. Na nû jsou
na‰roubovány pﬁevleãné matice (s vnitﬁním
závitem 50 mm) 2 m dlouhé pruÏné trubky
(obr. 29, 30).
6.9 Retenãní nádrÏ
V pﬁípadû, Ïe u zaﬁízení na vyuÏití de‰Èové
vody je zapotﬁebí udrÏování ãásteãné
vyprázdnûní objemu, pﬁichází v úvahu pouÏití
retenãní nádrÏe. Pﬁitom se nádrÏ RAURAIN
o objemu 5 000 litrÛ se opatﬁí ‰krticím
mechanizmem s lovoukem, kter˘ je pomocí
hadice 1“ pﬁipojen k bezstupÀovité nastavitelnému kulovému uzávûru. Kulov˘ ventil je
instalován prostﬁednictvím T-kusem na pﬁepad nádrÏe. Pﬁepad je umístûn na ãelní stranû nádrÏe ve v˘‰ce kulového uzávûru.
Pﬁi úplném naplnûní nádrÏe a úplnû
otevﬁeném kulovém uzávûrem dosahuje
‰krcen˘ odtok 1 l/s. Pﬁi upadající hladinû
vody se odpovídajícím zpÛsobem sniÏuje
hodnota odtoku (obr. 31).

mosazné ‰roubení s vnûj‰ím závitem 50 mm

pruÏná trubka o délce 2 m

pﬁevleãná matice s vnitﬁním závitem 50 mm

JestliÏe nádrÏe mají b˘t uspoﬁádány proti sobû, musí b˘t
mosazná ‰roubení umístûna na ãele.

Spojení nádrÏí, které se nacházejí za sebou
Obr. 29

6.10. Zkou‰ka provozu
Po ukonãení instalace se musí provést
zkou‰ka provozu:
RAURAIN I
■ Rozbûh a tlakování ponorného ãerpadla
■ Vypnutí ãerpadla pﬁi dosaÏení minimální
hladiny vody v nádrÏi (ochrana proti „bûhu
na sucho“)

pﬁevleãná matice s vnitﬁním
závitem 50 mm

mosazné ‰roubení s vnûj‰ím závitem 50 mm

pﬁevleãná matice s vnitﬁním
závitem 50 mm

pruÏná trubka o délce 2 m

RAURAIN II
■ Rozbûh a tlakování ãerpadla pﬁi odbûru
vody z cisterny
■ Vypnutí ãerpadla pﬁi ukonãení odbûru
vody
■ Zapnutí dodateãného zásobování pﬁi
poklesu hladiny vody v cisternû pod
stanovenou hranici
■ Vypnutí dodateãného zásobování pﬁi
zvednutí hladiny vody nad stanovenou
hranici

Spojení nádrÏí, které se nacházejí vedle sebe
Obr. 30

pﬁepad pﬁi max. hladinû vody

objem mezizdrÏe 2000 litrÛ

6.10 Obsluha a údrÏba

‰krticí mechanismus s plovakem

V‰echna zaﬁízení RAURAIN témûﬁ
nepotﬁebují údrÏbu. Pokyny k tomu jsou
obsaÏeny v pﬁíslu‰n˘ch návodech k pouÏití.
Pﬁi del‰í dobû nepﬁítomnosti, jako napﬁ.
dovolená, zásadnû musí b˘t zaﬁízení
vypnuto.
ÚdrÏba zahrnuje ve své podstatû
následující body
■ Kontrola a ãi‰tûní filtru podle mnoÏství
napadaného listí
■ âi‰tûní nádrÏe (ostﬁíkání stûn nádrÏe,
event. vykartáãování hrubého zneãi‰tûní
a odsání usazenin) poprvé asi po roce,
pak podle lokálních podmínek.
NepouÏívat Ïádné ãisticí prostﬁedky,
ponûvadÏ se tím po‰kodí mikroorganismy,
které jsou nutné k samoãi‰tûní
■ Kontrola a ãi‰tûní eventuálnû zabudovaného filtru uÏitkové vody podle stupnû
zneãi‰tûní.

otvor pro ochrannou trubku
nátrubek vtoku

nadrÏovan˘ objem 2500 litrÛ

odtok pﬁepadu
rozmûry v mm

kulov˘ uzávûr bezstupÀovitû nastaviteln˘

Obr. 31
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7. Dimenzování/projektování
K dimenzování nádrÏe na de‰Èovou vodu
mÛÏe b˘t u jedno- a dvougeneraãních domÛ
pouÏita zjednodu‰ená v˘poãetní metoda.

Normály ročních srážkových úhrnů 1961–90 [mm]

7.1 Roãní bilance mnoÏství de‰Èov˘ch
vod
K tomu musí b˘t známé následující faktory:
PrÛmûrn˘ úhrn roãních sráÏek hN
(v mm nebo l/m2) lze vyãíst z mapy obr. 29.
MnoÏství sráÏek pro konkrétní lokalitu lze
obdrÏet u âeského hydrometeorologického
ústavu, Na ·abatce 17, 143 06 Praha 4,
popﬁ. u Slovenského hydrometeoroligického
ústavu, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37.
Sbûrná plocha AA (v m2) se skládá ze
v‰ech napojen˘ch ploch. Záchytná stﬁe‰ní
plocha je obestavûná plocha budovy vãetnû
pﬁesahu stﬁechy, nezávisle na její formû
a sklonu. JestliÏe se vyuÏívá jenom jedna
ãást stﬁechy jako záchytná plocha, poãítá se
s odpovídající plochou. V pﬁípadû, Ïe jsou
napojeny terasy a balkony, bere se v úvahu
ta jejich ãást, která je vystavena de‰ti.

Pramen: âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav

Normály ročních srážkových úhrnů 1951–80 [mm]

Hodnotov˘ souãinitel odtoku e (v %)
zohledÀuje rozdíl mezi mnoÏstvím sráÏek
a mnoÏstvím skuteãnû odteklé vody. Pﬁitom
se berou v potaz poloha, sklon, orientace
a druh sbûrné plochy.
Odpovídající empirické hodnoty najdete
v tab.1.
Hydraulick˘ stupeÀ úãinnosti
filtrace η u objemového filtru RAURAIN ãiní
0,90 za podmínky pravidelné údrÏby.
Bilance mnoÏství de‰Èov˘ch vod se
vypoãítává následujícím zpÛsobem:
Bilance mnoÏství de‰Èov˘ch vod ER =
sbûrná plocha AA x roãní úhrn
sráÏek hN x souãinitel odtoku e x
stupeÀ úãinnosti η
7.2 Roãní provozní potﬁeba vody
Roãní provozní potﬁeba vody v oblasti
domácností se skládá:
– z údajÛ vztahujících se na osobu:
Roãní provozní potﬁeba vody BWa =
denní potﬁeba na osobu Pd x poãet
osob n x 365 dnÛ
– a údajÛ vztahujících se na plochu (trávník
a zahrada):
Roãní provozní potﬁeba vody BWa =
zavlaÏování plochy ABew. x specifická
roãní potﬁeba BSa
Denní potﬁebu na osobu a specifickou roãní
potﬁebu lze vyãíst z tab. 2.

Obr. 32

Provozní potﬁeba se porovnává s roãní
bilancí de‰Èov˘ch vod, pﬁiãemÏ se pouÏívá
men‰í z tûch dvou hodnot k v˘poãtu
uÏiteãného objemu. 6 % ze zji‰tûné
men‰í hodnoty se bere jako dostaãující
uÏiteãn˘ objem.
UÏiteãn˘ objem Vn = minimum z (BWa
nebo ER) x 0,06
BWa roãní provozní potﬁeba vody
ER
bilance mnoÏství de‰Èov˘ch vod
v l/rok
Bilance de‰Èov˘ch vod se pﬁi tomto v˘poãtu
uÏiteãného objemu vyuÏívá optimálnû. Tzn.,
Ïe pﬁi plné nádrÏi je zaji‰tûna provozní voda
na 3 t˘dny.
Pﬁíklad:
Obestavûná plocha +
pﬁesah stﬁechy: +
135 m2
PrÛmûrn˘
úhrn sráÏek:
850 mm/rok
Hodnotov˘ souãinitel odtoku
(stﬁecha s ta‰kovou krytinou) e:
0,80
StupeÀ úãinnosti filtrace η:
0,90
Bilance mnoÏství de‰Èov˘ch vod =
135 m2 x 850 mm/rok x 0,80 x 0,90 =
82 620 l/rok
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Poãet osob:
Odbûrná místa:

4 osoby
splachování WC
praãka
400 m2 zahrada
tûÏká pÛda

Provozní potﬁeba vody na osobu =
36 l/osobu/den x 4 osoby x 365 dnÛ =
52 560 l/rok
Provozní potﬁeba vody na plochu =
400 m2 x 80 l/m2 = 32 000 l/rok
Roãní provozní potﬁeba vody =
52 560 m2 + 32 000 l/rok
= 84 560 l/rok
Men‰í z obou hodnot je bilance mnoÏství
vody 82 620 l/rok.
UÏiteãn˘ objem = 82 620 l/rok x 0,06
= 4 957,2 l/rok
➨ doporuãená akumulace 5000 l
V pﬁípadû, Ïe je poÏadovaná pﬁesnûj‰í
prognóza akumulaãního chování
v závislosti na specifickém chování
spotﬁeby a místních sráÏkov˘ch
pomûrech, mÛÏe REHAU provést
v˘poãet akumulaãního objemu.

druh stﬁechy

hodnotov˘
souãinitel odtoku

vhodnost

vznikající problémy

stﬁecha se sklonem
(ta‰ky, bﬁidlice, beton)

0,8–0,9

dobrá

stﬁecha se sklonem
(plechová krytina)

0,9

omezená

vymytí oxidÛ
obarvení
vody do Ïluta

stﬁecha se sklonem
(bitumenová lepenka)

0,8

omezená

plochá stﬁecha bez ‰tûrku

0,8

dobrá

plochá stﬁecha se stûrkem

0,6

dobrá

zelená stﬁecha
s intenzivním obrostem

0,3

omezená

obarvení vody

zelená stﬁecha
s extenzivním obrostem

0,5

omezená

obarvení vody

Tabulka 1

odbûrná místa
WC
praní
úklid
zahrada1)
zahrada2)
1)
2)

spec. potﬁeba
24 l/osoba/den
10 l/osoba/den
2 l/osoba/den
100 l/m2 aÏ 200 l/m2
80 l/m2 aÏ 150 l/m2

lehká pÛda
tûÏká pÛda

Tabulka 2

8. Technická data

oblasti pouÏití
cisterna
akumulaãní objem
moÏné propojení více nádrÏí
stavební provedení cisterny
rozmûry: délka x ‰íﬁka x v˘‰ka
1800 l
3300 l
5000 l
hmotnost cisterny
1800 l
3300 l
5000 l
poklop
ostatní

ãerpadlo na de‰Èovou vodu
druh ãerpadla
pﬁíkon
v˘kon
druh proudu
dodateãné doplnûní pitnou vodou
vzdálenost od nádrÏe k domovní pﬁípojce
v˘‰kov˘ rozdíl od dna nádrÏe po domovní pﬁípojku
prÛbûh vedení uÏitkové vody

RAURAIN I
zavlaÏování zahrady

RAURAIN II
vyuÏití de‰Èové vody pro jednoa dvougeneraãní domy

1800, 3300 nebo 5000 l
ano
monolitick˘ z polyetylenu

3300 nebo 5000 l
ano
monolitick˘ z polyetylenu

2220 x 1100 x 1480 mm
2450 x 1400 x 2000 mm
2458 x 1710 x 2450 mm

2450 x 1400 x 2000 mm
2458 x 1710 x 2450 mm

65 kg
135 kg
195 kg
30 kg

140 kg
200 kg
30 kg
integrovan˘ filtr na de‰Èovou vodu
zklidnûn˘ vtok, ochrana proti
drobn˘m ÏivoãichÛm

vícestupÀové ponorné ãerpadlo
800 W
5,0 m3/h aÏ 3,6 baru
stﬁídav˘ proud 230 V
ne
libovolnû, doporuãeno < 7 m
libovolnû
libovolnû

vícestupÀové sací ãerpadlo
550 W
2 m3/h aÏ 3,4 baru
stﬁídav˘ proud 230 V
ano
max. 10 m
max. 6 m
stále stoupající smûrem k ãerpadlu
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Na‰e ústní a písemné poradenské sluÏby jsou zaloÏeny na
zku‰enostech a nejvy‰‰ím stupni znalostí, jsou v‰ak mínûny
jako nezávazné informace. Pro neobvyklé pracovní
podmínky a zpÛsoby pouÏití, které nelze z na‰í strany ani
vyzkou‰et, ani ovlivnit, nelze vycházet z na‰ich údajÛ
o vlastnostech v˘robkÛ.
Doporuãujeme vyzkou‰et, zda se dan˘ v˘robek firmy
REHAU opravdu hodí pro zam˘‰lené pouÏití. Dal‰í
zpracování a zpÛsoby pouÏití na‰ich v˘robkÛ odbûratelem

leÏí mimo rámec na‰í kontroly, a proto za nû plnû odpovídá
odbûratel. Pokud by pﬁesto do‰lo ke sporu
v otázce záruky za v˘robky, je tﬁeba ﬁíci, Ïe poskytujeme
záruku pouze do v˘‰e celkové ceny námi dodan˘ch
a odbûratelem pouÏit˘ch v˘robkÛ, a to pro jak˘koli rozsah
vzniklé ‰kody. Na‰e záruka se vztahuje na ãasovû stálou kvalitu na‰ich v˘robkÛ v souladu s na‰í specifikací
a s na‰imi v‰eobecn˘mi dodacími a platebními podmínkami.

Tento podklad je chránûn autorsk˘m právem. Pﬁeklady, kopírování, dotisky, pouÏití obrázkÛ, vysílání v mediích, promítání
fotomechanick˘mi nebo obdobn˘mi cestami a ukládání do
souborÛ na zpracování dat jsou zakázány.

REHAU - Akademie: Na‰e
semináﬁe Vám pomÛÏou k cíli!
REHAU nabízí sv˘m partnerÛm
nejenom nové v˘robky, které
odpovídají moderním poÏadavkÛm
soudobého stavûní. Pod stﬁechou
REHAU - Akademie Vám poskytne
téÏ kvalifikované vûdomosti
a dovednosti z první ruky. Není
rozhodující, zda-li jsou to ﬁemeslníci,
projektanti a architekti, technici,
obchodníci nebo prodejci, velké
nebo malé podniky, nabídka
semináﬁÛ je pﬁizpÛsobena kaÏdému.

REHAU, s. r. o.
Obchodní 117
251 70 âestlice
okres Praha-v˘chod
tel.: +420/272 190 111
fax: +420/272 190 195
vsu@rehau.cz
www.rehau.cz

REHAU, s. r. o.
VídeÀská 122
619 00 Brno
tel.: +420/547 425 587
fax: +420/547 425 586
vsu@rehau.cz
www.rehau.cz

Pﬁedev‰ím by Vám mûla otevﬁít
cestu k vût‰í odborné kompetenci,
a tím k vût‰ímu úspûchu na trhu.
BliÏ‰í informace dostanete
v nejbliÏ‰ím prodejním stﬁedisku
REHAU nebo na
www. REHAU.de/Akademie.

REHAU, s. r. o.
Kopãianska 82 A
P.O. BOX 131
850 00 Bratislava 5
tel.: +421/2/68 20 91-17-18-75
fax: +421/2/63 81 34 22
rehau@rehau.sk
www.rehau.sk
837.600 CZ 1.04

