
Deževnica
Grafovi kupci po celem svetu, dnevno prihranijo 160 mio. litrov dragocene pitne vode.
Deževnica je uprabna povsod kjer ni potrebe po pitni vodi. Z deževnico lahko nadomestite do 50 % pitne vode.

Z uporabo deževnice lahko prihranite do
50 % pitne vode
Pitna voda postaja zelo draga. V zadnjih
20-ih letih se je glede na odstotke
podražila več kot vsa goriva. Cene
bencina so se v tem obdobju dvignile za
cca. 150 odstotkov, cena pitne vode pa za
kar 350 odstotkov. Z okoli 130 litrov
porabe vode na dan po osebi je to kar
precejšen strošek in velika obremenitev
za okolje. Vedeti moramo, da v današnjih
časih pitna voda do naših pip ne priteče
sama od sebe. Za zmanjšanje porabe
pitne vode in s tem zmanjšanje mesečnih
stroškov ter zmanjšanje obremenjevanja
okolja lahko tudi mi marsikaj storimo. Z
uporabo deževnice za splakovanje WC
školjk, pranje perila, pranje avtomobila in
zalivanje vrta prihranimo do polovice
dragocene pitne vode, ne da bi pri tem
trpelo naše udobje.

Vse za dobro kvaliteto vode
Večina gospodinjstev še vedno uporablja
dragoceno pitno vodo za WC kotličke,
pranje perila ali zalivanje vrta. Z
enostavno vgradnjo podzemnega
rezervoarja npr. CARAT ali PLATIN ter
dodatne opreme, pridobite enostaven ter
cenovno ugoden sistem za uporabo
deževnice. Glede na vedno višjo ceno
vode, se vam nakup hitro povrne.
Upoštevajte tudi nove prispevke, ki so
nam jih začela zaračunavati komunalna
podjetja. prispevek za padavinske vode.
Za normalno delujoč sistem potrebujete:
rezervoar (pohoden ali povozen ) s
teleskopskim pokrovom, ki je poravnan s
terenom, filter preko katerega se
deževnica, preden le-ta vstopa v
rezervoar očisti ter črpalko za distribucijo
vode do porabnikov. Rezervoarji so dovolj
močni, da jih lahko ob pomanjkanju
prostora na vrtu vgradimo tudi v
parkirišče ali dovozno pot. Še več
informacij o sistemih za deževnico,
poiščite na internetni strani:
www.cistilnenaprave-dezevnica.si. Tu si
lahko izračunate tudi primerno velikost
vašega rezervoarja.

Enostavna priključitev ter izvedba
Priključitev dveh največjih porabnikov
pitne vode, in sicer  WC kotlička in
pralnega stroja, na sistem za izrabo
deževnice, priporočamo vsem novo
graditeljem  in vsem, ki se lotevajo večjih
gradbenih posegov v hiši ( prenova
kopalnic ipd.). Za uporabo deževnice v
hiši je potrebna namestitev dvojnih
cevovodov do porabnikov. Za tiste, ki pa
želijo uporabljati vodo samo za zalivanje,
pranje avtomobila in čiščenje okrog hiše,
pa poleg namestitve rezervoarja z
vgrajenim filtrom  in npr. potopnim
črpališčem ponujamo tudi elemente za
enostaven in udoben odjem vode kjerkoli
na vrtu.

Bodite pametni in uporabljajte brezplačno deževnico. Prihranite pri mesečnih stroških.

Uporaba pitne vode

tuširanje 39 L
pomivanje posode 8 L
umivanje 8 L
kuhanje/pitje 3 L
ostalo 6 L

Uporaba deževnice

WC kotlički 39 L
pranje perila 15 L
zalivanje vrta 9 L
pranje avtomobila/čiščenje 3 L

Na naši internetni strani si v zavihku
video, oglejte prikaz sistemov za zbiranje
in uporabo deževnice.

Podjetje GRAF
Več kot 50 let
tradicije in
izkušenj
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Deževnica

Iz katerih komponent mora biti sestavljena naprava za izkoriščanje deževnice?
Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno ugodna rešitev. Če imate velik vrt z večjo potrebo po vodi ali pa želite
deževnico izkoristiti tudi v hiši, je priporočljiva vgradnja podzemne naprave (na primer Carat paket za hišo in vrt). Uporabiti je treba
tudi filter. Za odvzem vode iz rezervoarja je potrebna črpalka, ki se nahaja v vrtu poleg rezervoarja ali s start-stop-avtomatiko v
rezervoarju ali v hiši.
Sistemi za uporabo v hiši potrebujejo hišna črpališča, ki uporabnike preko drugega omrežja (dvojni cevovodi ) oskrbujejo z deževnico.
Če je rezervoar slučajno prazen, hišno avtomatsko črpališče s preklopom na omrežje samodejno oskrbuje sistem s pitno vodo. Za
najboljšo kakovost vode je priporočljiva uporaba finega filtra ( mikro filter ) z povratnim izpiranjem. Možno pa je vgraditi tudi cenejše
črpališče (npr. Kreisel, Integra...) brez avtomatskega preklopa med deževnico in pitno vodo. V tem primeru pa je ob izpraznjenem
rezervoarju potreben ročen preklop preko ventilov, ki jih imate vgrajene v hiši. Vsa črpališča imajo zaščito pred suhim tekom.
Ali deževnica v rezervoarju ostane sveža?
Podzemni rezervoar je primeren za shranjevanje deževnice, ker ga zemlja ščiti pred svetlobo in povišano toploto. Temperatura vode
iz rezervoarja celo leto znaša samo 8 do 12 °C. Zaradi teme in temperature se ne morejo tvoriti alge in mikroorganizmi. Tako je
zagotovljena stalna kakovost vode. Na kvaliteto vode pa vpliva tudi pravilna izbira velikosti rezervoarja ( izdelajte si preračun na naši
strani ). Tudi pri nadzemni postavitvi rezervoarja za zbiranje deževnice pazite, da je ta čim bolj neprepusten za svetlobo. Močnemu
segrevanju vode se izognete tako, da rezervoar postavite na lokacijo, kjer je zaščiten pred svetlobo in previsoko temperaturo ( senčna
lega ).
Kako velik mora biti rezervoar za zbiranje deževnice?
Velikost za zbiranje deževnice je načeloma odvisna od treh dejavnikov:
1. krajevnih padavin, 2. površine za prestrezanje deževnice v hiši, 3. potrebe po deževnici. Ustrezno velikost rezervoarja lahko
enostavno izračunate na naših internetnih straneh ( www.cistilnenaprave-dezevnica.si )
Ali lahko perilo brez pomislekov perem z deževnico?
Deževnice, ki ne vsebuje apnenca, ima v primerjav s trdo vodovodno vodo jasne prednosti. Z uporabo mehke deževnice porabite
manj pralnega praška - uporaba mehčalca in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna pa je samo še preteklost. Tako dosežete
boljše rezultate pranja in varujete okolje. Bakterije zaidejo v pralni stroj predvsem preko umazanega perila in ne deževnice. Nekateri
proizvajalci pralnih strojev za najboljše rezultate pranja celo priporočajo uporabo deževnice.
Kako pogosto moram čistiti napravo za izkoriščanje deževnice?
Rezervoarje za zbiranje deževnice s filtrom, dušilnim dotočnim nastavkom in pretočnim sifonom je treba očistiti vsakih 5 do 8 let. Na
dnu rezervoarja se sčasoma tvori usedlina, ki pa je zelo pomembna za kakovost vode in bi jo s prepogostim čiščenjem uničili. Reden
pretok deževnice preko pretočnega sifona čisti plavajoče snovi na površini vode (na primer cvetni pelod). Rezervoarje za zbiranje
deževnice, ki so priključeni na kanalizacijo, je pred škodljivimi vplivi treba dodatno zaščititi z zaporo pred neprijetnimi vonjavami in
zaščito pred malimi živalmi. Kako pogosto je treba čistiti filter, je odvisno od tipa filtra in krajevnih danosti. Samočistilni GRAF filter
Optimax-Pro je načeloma treba pregledati in po potrebi očistiti manjkrat kot ostale filtre.

Nekaj nasvetov in odgovorov na najbolj pogosta vprašanja.
Grafovi kupci po celem svetu, dnevno prihranijo 160 mio. litrov dragocene pitne vode.
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Zbiranje in uporaba deževnice
Nekaj nasvetov in odgovorov na najbolj pogosta vprašanja o sistemih za zbiranje deževnice.

Kaj se zgodi, če je rezervoar za zbiranje deževnice poln?
Podzemni in kletni rezervoarji morajo imeti prost preliv, skozi katerega se voda lahko prelije v ponikalnico .
Nadzemni rezervoarji morajo vedno imeti vgrajen filter, ki se ga namesti na padno cev žleba , ki skrbi za odstranjevanje smeti in
istočasno ustavi dotok vode, ko je rezervoar poln in tako voda iz prepolnega rezervoarja steče nazaj v žleb. Zaradi te funkcije ni
potrebno izdelovati dodatnega preliva.
Kaj moram upoštevati pri nevarnosti zmrzali?
Če se deževnica uporablja tudi za splakovanje stranišč in pralni stroj, morajo podzemni rezervoarji in filtri ter vodovodne napeljave
načeloma biti 60 do 100 cm pod zemljo, da so zaščiteni pred zmrzaljo. O globini do katere zemlja zmrzne v vašem kraju se
pozanimajte pri uradu za gradbeništvo! Podzemne rezervoarje, ki so vgrajeni po navodilih, so zaščiteni pred zmrzaljo in jih pozimi ni
treba izprazniti. Nadzemne rezervoarje je pozimi treba izprazniti.
Ali lahko rezervoar za zbiranje deževnice vgradim tudi pod dovoz na dvorišče?
Večina podzemnih rezervoarjev GRAF je – v povezavi s pokrovom iz litine načeloma prevoznih z osebnimi ali celo tovornimi vozili.
Vgradnja je mogoča v parkirišča ali dovozne poti.
Kako je zagotovljena najboljša kakovost vode?
Stalno visoko kakovost vode pri napravah za izkoriščanje deževnice GRAF zagotavlja večfazni čistilni proces:
1. faza čiščenja
Prvo čiščenje deževnice poteka preko patentiranega filtrirnega sistema. Očiščena voda steče v rezervoar, umazanija in majhna
količina vode pa v kanal. Podjetje GRAF ima na razpolago različne filtrirne sisteme za vsako situacijo.
2. faza čiščenja
Da se majhni delci umazanije (< 0,35 mm) lahko usedejo na dno rezervoarja, dušilni dotočni nastavek filtrirano vodo dovaja na dno
rezervoarja. Tako je preprečeno trajno vrtinčenje vode, v vodo na dnu rezervoarja pa je dodatno doveden še kisik. Tako voda vedno
ostane čista in sveža.
3. faza čiščenja
Delci umazanije, ki so lažji od vode (na primer cvetni pelod) na površini vode tvorijo plavajoč sloj. Pretočni sifon v rezervoarju pri
pretoku vode ta plavajoč sloj odstrani. Redni pretok je tako zelo pomemben za dobro kakovost vode. Zelo pomembna je odločitev za
primerno velikost rezervoarja.
4. faza čiščenja
Odvzem zbrane deževnice poteka preko plavajočega odvzema pod gladino vode v rezervoarju. Tukaj (približno 10 cm pod površino
vode) je kakovost vode najboljša.
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Kako reguliramo višino rezervoarja? Kako skrajšam, podaljšam vstopni jašek?
Rezervoarji, ki so dobavljeni s snemljivim vstopnim jaškom. Vstopni jašek se na označenem mestu lahko skrajša in tako prilagodite
vgradno globino rezervoarja ( tip Cristall, Duo, Columbus, Herkules ). Rezervoarji, ki pa so dobavljeni s teleskopskim vstopnim jaškom,
globino vgradnje nastavljate do 25 oz. 35 cm. V kolikor želite rezervoar vkopati globlje in rabite daljši vstopni jašek vam nudimo
dodatni povišek. Le ta je na voljo v višini 30 cm ( Carat ).
Kako je rezervoar dobavljen? Kako se ga vstavi v jamo?
Rezervoar pripeljemo na manjšem kamionu. Rezervoar se s pomočjo dveh desk enostavno spusti s tovornjaka. To navadno stori naš
voznik s pomočjo še 1 osebe, kar je zaradi nizke teže cistern precej enostavno in lahko. Ko je jama pripravljena se rezervoar
enostavno spusti v jamo. Zbiralnik je potrebno s pomočjo najmanj dveh pasov - vrvi (ni del kompleta) ter z zadostnim številom ljudi
spustiti v jamo. Še enostavnejše je, da rezervoar enakomerno spustite v jamo z ustreznim dvigalom (običajno bager ipd.). Dno jame
je potrebno predhodno pripraviti v skladu s priloženimi navodili. Ko je zbiralnik v jami, ga je potrebno poravnati tako, da je v
vodoravnem položaju. Izkop gradbene jame mora biti primerno velik. Upoštevajte navodila.
Kolikšna je življenjska doba rezervoarja?
Življenjska doba rezervoarjev je več desetletij ( 40-50 let).
Garancija in kaj zajema?
Garancija je na večino rezervoarjev 25 let. V tem času vam nudimo brezplačno zamenjavo rezervoarja (ne zajema gradbenih del,
stroškov zamenjave). Vse ostale zahteve so izključene. Pogoj za uveljavljanje garancije je vkop rezervoarja po navodilih ter normalno
ravnanje z rezervoarjem. Od gradbenega podjetja zahtevajte garancijo na vgradnjo rezervoarja ter izjavo, da je rezervoar vkopan v
skladu z našimi navodili.
Kako lahko povežem več rezervoarjev med seboj?
Rezervoarji se enostavno povežejo spodaj ali zgoraj s pomočjo specialnih tesnil. V kolikor želite povezati več rezervoarjev med sabo
nam morate to ob naročilu navesti.
Katere komponente naj vsebuje moj sistem za rabo deževnice za splakovanje na wc-jih, pranje perila, zalivanje vrta?
Takšni sistemi vam lahko prihranijo kar 50% pitne vode in se vsekakor izplačajo. Ponavadi se nam investicija povrne v 5-10 letih.
Moderni sistemi za hišno rabo deževnice so poleg povezovalnih cevi ( te imajo na zalogi lokalni trgovci - PVC cevi za HK ) sestavljeni iz
naslednjih komponent:
• sekundarna vodovodna napeljava do wc-ja, pralnega stroja, vrtne pipe
• podzemni rezervoar, umirjevalni dotok vode, filter
• sifon z zaščito proti malim živalim
• plavajoči odvzem s sesalnim filtrom
• namenska črpalka za rabo deževnice
• pokrov z varovalom ( otroška zaščita )
ponikalni sistem (ponikalni tunel ali ponikalni blok)
Kje in kako prihranim z namestitvijo sistema za zbiranje deževnice?
Namestitev sistema za zbiranje in rabo deževnice je finančno in ekološko pametna odločitev, saj z rabo deževnice lahko nadomestimo
kar polovico potreb po pitni vodi v gospodinjstvu, ne da bi pri tem trpelo naše udobje. S sistemom za rabo deževnice lahko
nadomestite uporabo pitne vode:
• za splakovanje na wc-jih , za pranje perila , za pranje avtomobila , za zalivanje vrta.

Zbiranje in uporaba deževnice
Nekaj nasvetov in odgovorov na najbolj pogosta vprašanja.
Grafovi kupci po celem svetu, dnevno prihranijo 160 mio. litrov dragocene pitne vode.

BODITE PAMETNI. UPORABLJAJTE BREZPLAČNO DEŽEVNICO. PRIHRANITE DO 50% PITNE VODE. VARUJTE OKOLJE.
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Izgled v povozni površini

Teleskopski pokrov
MINI - pohoden 150 kg

notranji premer 600 mm
zunanji premer 780 mm

višina 360 mm

Teleskopski pokrov
MAXI - pohoden 150 kg

notranji premer 600 mm
zunanji premer 850 mm

višina 476 mm

Teleskopski pokrov
MAXI - LTŽ povozen 12,5 t
notranji premer 600 mm
zunanji premer 850 mm

višina 476 mm

Litoželezni pokrov 12,5 t
za komb. s pokrovom

MINI ali MAXI
notranji premer 600 mm
zunanji premer 738 mm

višina 40 mm

Podaljševalni kos za
CARAT ali PLATIN

višina 300 mm

Izgled v zelenici

Paket št. 1 s kombinacijo
zunanjih filter jaškov

Paket št. 3
OPTIMAX PRO

Paket št. 2 UNI-3

Paket št. 2
PLATIN

Sestavni deli sistema za zbiranje in uporabo deževnice
Kaj potrebujete za zbiranje in uporabo deževnice. Iz katerih elementov je zgrajen sistem. Sistem je zasnovan
modularno. Z izbiro posameznih komponent si zgradite individualen sistem za deževnico.

Mere v mm
Volumen Š x   V   x   D

2700 L    1565 x 2010 x 2080
3750 L    1755 x 2200 x 2200
4800 L    1985 x 2430 x 2280
6500 L    2190 x 2710 x 2390

Mere v mm
Volumen Š x   V   x   D

8500 L  2040 x 2695 x 3500
10000 L  2240 x 2895 x 3520

Povozni rezervoar
CARAT XXL (12,5 t)

Mere v mm
Volumen Š x   V   x   D

16000 L  2500 x 2915 x 4660
26000 L  2500 x 2915 x 7045
36000 L  2500 x 3160 x 9430
46000 L 2500 x 3160 x 11815

Povozni rezervoar
CARAT XL (12,5 t)

Povozni rezervoar
CARAT (12,5 t)

Izberite velikost rezervoarja Izberite pokrov Izberite filter
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ĆRPALNA POSTAJA KSB
s preklopom in avtomatiko

P=0,8kW, Pmax=4,3 bar
Qmax=4200 L/h

Ćrpalka INTEGRA-INOX
z avtomatiko

P=0,6kW, Pmax=4,0 bar
Qmax=3000 L/h

Ćrpalka KREISEL
z avtomatiko

P=0,8kW, Pmax=4,8 bar
Qmax=4800 L/h

Ćrpalka KSB - 25/4
z avtomatiko

P=0,8kW, Pmax=4,3 bar
Qmax=4200 L/h

ĆRPALNA POSTAJA
AQUA-CENTER-SILENTIO

s preklopom in avtomatiko
ter dig.merilcem nivoja vode

P=0,8kW, Pmax=4,3 bar
Qmax=4200 L/h

Stebriček z lijakom
VENEZIA in ROMA

Stebriček s pipo
GRANIT

svetel ali temen

Stebriček s pipo
WOOD

svetel ali temen

Stebriček s pipo
RONDO

beige ali siv

Ročna NIHAJNA
črpalka - zelena

Stebriček s pipo
INOX

BOX-notranji za

vgradnjo v pokrov

MAXI ali MINI

z gardena priklopom

BOX-zunanji za
vgradnjo kjerkoli
na vrtu. Z dvema

gardena ventiloma

Sestavni deli sistema za zbiranje in uporabo deževnice
Kaj potrebujete za zbiranje in uporabo deževnice. Iz katerih elementov je zgrajen sistem. Sistem je zasnovan
modularno. Z izbiro posameznih komponent si zgradite individualen sistem za deževnico.

Izberite črpalko Izberite odjem vode Izberite ponikalni sistem

Ponikalni EcoBloc

Ponikalni tunel 300

Ponikalni tunel twin 600
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