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Rozsączanie wody deszczowej

Czasowe zatrzymywanie wody deszczowej w podziemnym 
zbiorniku zbudowanym z modułów w postaci skrzynek lub 
tuneli, owiniętym geowłókniną przepuszczającą wodę  
i zapobiegającą zamulaniu zbiornika, z którego woda stopniowo 
przesiąka do wód gruntowych z prędkością zależną od 
współczynnika filtracji gruntu. W przypadku braku kanalizacji 
deszczowej instalacja rozsączająca stanowi jedyne rozwiązanie 
dla odprowadzenia wody opadowej.

Retencja

Podziemny zbiornik przetrzymujący wodę w okresie nadmiernie 
intensywnych opadów. Natężenie odpływu do kanalizacji 
deszczowej kontrolowane jest przy pomocy regulowanego 
dławika. Retencja jest zalecana wtedy, gdy istniejąca  
kanalizacja deszczowa w wyniku dalszej rozbudowy osiedli  
czy obszarów przemysłowych nie ma wystarczających 
możliwości odprowadzenia ścieków.

Pozyskiwanie wody deszczowej

Zbieranie wody deszczowej dla celów użytkowych, takich jak 
podlewanie trawników, prac porządkowych, czy zasilanie 
spłuczek wc, a nawet pralek. W obliczu kurczenia się zasobów 
wód gruntowych oraz wzrastających kosztów uzdatniania 
wody do jakości wody pitnej i kosztów jej przesyłu zastępowanie 
wody pitnej przez wodę deszczową w dopuszczalnych 
obszarach zastosowań będzie coraz bardziej zyskiwać  
na znaczeniu.

W ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany w metodologii 
postępowania z wodami opadowymi i projektowania instalacji 
kanalizacyjnych służących do ich odprowadzenia. Głównym 
czynnikiem napędzającym te zmiany jest wrastająca ekspansja 
obszarów zurbanizowanych, która prowadzi do pokrywania 
coraz większych powierzchni nieprzepuszczalnymi warstwami 
asfaltu i betonu. W konsekwencji tego rozwoju zwiększa się 
obciążenie systemów kanalizacyjnych i zagrożenie powodzią. 
Dodatkowym, negatywnym efektem wynikającym z zakłócenia 
naturalnego obiegu wody w przyrodzie jest stałe obniżanie się 
poziomu wód gruntowych. 
Jednym z najważniejszych działań w kierunku ograniczenia 
tych skutków jest wprowadzenie systemów miejscowego 
rozsączania lub retencjonowania wody deszczowej. Stosowanie 
tych rozwiązań przynosi również korzyść w postaci mniejszych 
opłat związanych z odprowadzaniem ścieków. Poniżej opisane 
są sposoby zagospodarowania wody deszczowej przy pomocy 
systemu oferowanego przez firmę Marley, opartego na 
modułach rozsączających w formie skrzynek lub tuneli:

zagospodarowanie wody deszczowej
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Skrzynki rozsączające służą do odwodnienia powierzchni 
dachów, placów oraz dróg w obiektach użyteczności 
publicznej oraz przemysłowych, jak również w budownictwie 
indywidualnym. Skrzynki można swobodnie łączyć wzdłuż 
i poprzecznie oraz w pionie osiągając dowolną potrzebną 
objętość. Kolumnowa konstrukcja jest w stanie wytrzymać 
duże obciążenia – przy przykryciu 800 mm warstwą ziemi 
dopuszczalny jest ruch samochodów ciężarowych  
po nawierzchni ponad instalacją. 

Warunki posadowienia w zależności od obciążenia na powierzchni są dokładnie podane na str. 9

Dlatego można w dowolny sposób wykorzystać teren  
ponad skrzynkami, np.: na parking, wjazd lub powierzchnię 
składowania. 
Instalacje rozsączające na bazie skrzynek są o wiele bardziej 
wydajne od tradycyjnych metod. Skrzynka rozsączająca 300 l 
posiada 3-krotnie większą objętość magazynującą niż 
odwadniający rów żwirowy, czyli jeden moduł zastępuje  
ok. 800 kg żwiru lub ewentualnie 30 mb rury drenarskiej 
o przekroju ø 110.

600

10 szt. w opakowaniu
50 szt. w opakowaniu

420 1200 5 t / m²ø 110
ø 160

skrzynka rozsączająca 300 l, PP

łącznik skrzynek 

szerokość

opakowanie

wysokość długość podłączenia*
obciążenie
długotrwałe index

index

360010

369012
369021

  przykrycie ziemią przy obciążeniu ruchem samochodów ciężarowych: min. 800 mm

  maksymalna głębokość posadowienia: 5000 mm (spód skrzynki)

  obciążenie krótkotrwałe: 10 t/m²

  obciążenie długotrwałe: 5 t/m²

wywietrznik ø 110index

202004

rolka 2,5 x   50 m
rolka 2,5 x 100 m
rolka 4,0 x 175 m

9 kN / m
15 kN / m

130 mm / s
75 mm / s

DT 20
TS 50
TS 50

geowłóknina opakowanie

wytrzymałość  
na rozciąganie wodoprzepuszczalność

200g / m²
200g / m²

masa powierzchniowa

typ

DT 20
TS 50

typ

index
DT20/125
TS50/250
TS50/700

110

średnica

* – przyłącze dla rury o większej średnicy na specjalne zamówienie

550

wysokość 

moduły rozsączające
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płyty zamykające tunel (para), PP

właz teleskopowy ø 200, klasa A15

elementy łączące tunele spodami

index

index

index

231004

340527

410094

Tunel rozsączający 300 l służy do retencji i rozsączania wód opadowych 
odprowadzonych z dachów oraz powierzchni trwałych wokół budynków. 
Modułowa budowa tuneli pozwala łatwo je ze sobą łączyć w ciągi  
o dowolnej potrzebnej długości i pojemności, zamknięte z obu końców 
specjalnymi płytami. Ciągi tuneli można ustawiać równolegle, w jednej 
warstwie, jak również można łączyć je spodami otrzymując przez to 
dwukrotnie większą pojemność retencyjną na tej samej powierzchni.  
Przy wadze modułu 11 kg układanie nie sprawia żadnych trudności. 
Możliwe jest dowolne wykorzystanie powierzchni terenu ponad tunelem, 
ponieważ wytrzymuje on długotrwałe obciążenie 3,5 t/m2 (ruch 
samochodów osobowych).

Dzięki specjalnej konstrukcji tunele można łatwo układać w stosy.  
Na jednej europalecie mieści się w ten sposób do 40 tuneli (12 000 l 
pojemności magazynującej), co pozwala zaoszczędzić na kosztach 
transportu i składowania.

  przykrycie ziemią przy obciążeniu ruchem samochodów osobowych: min. 500 mm

  maksymalna głębokość posadowienia: 2500 mm (spód tunelu)

  obciążenie krótkotrwałe: 7,5 t/m²

  obciążenie długotrwałe: 3,5 t/m²

800 510 1160 3,5 t / m²
ø 110
ø 200

tunel rozsączający 300 l, PP szerokość wysokość długość
podłączenia

górne 
obciążenie 
długotrwałe index

230010

komplet 6 szt.

opakowanie

ø 110

ø 160

ø 200

ø 315

ø 110

110 / 160 / 200 / 315 110

ø górne ø dolne 

250 200

wysokość średnica

moduły rozsączające
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Elementy funkcjonalne:

 1 Wkład sitowy 

 2 Sito szczelinowe ze stali nierdzewnej

 3 Rura zanurzeniowa (zatrzymywanie 
 lekkich cieczy)

 4  Osadnik mokry mułu

 5  Łapacz cząstek stałych - mały  

 6  Łapacz cząstek stałych duży  

 7  Łapacz zanieczyszczeń

 8 Pierścień odciążający betonowy pod 
 pokrywę studzienki o prześwicie 410

 9  Pierścień odciążający betonowy pod 
 studzienki o prześwicie 610

właz żeliwny

odpływ
DN 200 KG

dopływ
DN 200 KG

w
ys

ok
oś

ć 
st

ud
zi

en
ki

 
16

80
  

ø 500 

11
70
*

67
0 

16
0

10
0

45
0 

 
13
90
*  1

3

4

2

* – wymiar zmienny przez dodatkowy pierścień

filtr uniwersalny zewnętrzny 400 

filtr uniwersalny zewnętrzny 600

studnia filtrująca 500, typ 1000

index

index

index

340020
340021

340050
340051

51596012

  zamykany właz teleskopowy do regulacji wysokości

  różnica wysokości pomiędzy wlotem a wylotem - 270 mm

  odbiór wody z powierzchni trwałej: max. 350 m² - przyłącze ø 110

max. 500 m² - przyłącze ø 160

  średnica oczek siatki filtra 0,35 mm

  wytrzymuje ruch pieszy lub samochodów osobowych w zależności od klasy włazu

  zamykany właz teleskopowy do regulacji wysokości

  odbiór wody z powierzchni trwałej: > max. 750 m² – przyłącze ø 160

> max. 1200 m² – przyłącze ø 200

  średnica oczek siatki filtra 0,35 mm

  wytrzymuje ruch pieszy lub samochodów osobowych w zależności od klasy włazu

  studnia filtrująca 500, typ 1000

1. rama stalowej kratki filtracyjnej

2. kratka filtracyjna ze stali nierdzewnej,

– szerokość szczelin 0,5 mm

3. trójnik zatrzymujący lekkie ciecze

4. osadnik 

  odbiór wody z powierzchni max. 1000 m²

  kosz, właz żeliwny i pierścień odciążający 

do nabycia oddzielnie.

  kosz do włazu należy zawiesić w przypadku 

zastosowania włazu z otworami wentylacyjnymi.

  możliwość wykonania nietypowej studzienki 

na specjalne zamówienie

* – wymiary liczone od osi przyłącza do poziomu terenu

* – wymiary liczone od osi przyłącza do poziomu terenu

* – wymiary liczone od spodu przyłącza do poziomu terenu

typ włazu

dolot

dolot

dolot

273 - 723 mm

395 - 962 mm

1170 mm

ø 160 / 200

przelew

przelew

273 - 723 mm

395 - 962 mmø 160 / 200

głębokość przyłączy*

głębokość przyłączy*

głębokość przyłączy*

wylot 

wylot 

wylot 

544 - 944 mm

624 - 1191 mm

1390 mm

ø 160

* – wymiar zmienny przez dodatkowy pierścień

570 - 1050
570 - 1050

400
400

110 / 160
110 / 160

A 15
B 125

zielony - plastikowy
czarny - żeliwny

wysokość
regulowana ø studni ø przyłączy klasa typ włazu

800 - 1200
800 - 1200

600
600

160 / 200
160 / 200

A 15
B 125

zielony - plastikowy
czarny - żeliwny

wysokość
regulowana ø studni ø przyłączy klasa 

1840* 500 200
w zależności od  

zastosowanego włazu

ø studniwysokość ø przyłączy klasa 

filtry do układów rozsączających
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1

2

3 do rozsączania

Dławik 
(regulowany)

Przelew

Odpływ 
do kanału

wpust podwórzowy 400 z filtrem i osadnikiem

studnia upustowa 400 z dławikiem

index

index

340025

  trzystopniowe oczyszczanie: 

1. wkład zgrubnego filtrowania,

2. sito wlewowe drobnooczkowe (0,35 mm),

3. osadnik

  właz teleskopowy z kratką ściekową do regulacji wysokości

  wytrzymuje ruch samochodów osobowych

  odbiór wody z powierzchni trwałej: > max. 350 m² – przyłącze ø 110

> max. 500 m² – przyłącze ø 160

  może służyć również jako wpust do układu rozsączania 

z wykorzystaniem rowu odwadniającego

  regulacja upustu wody 1,0 - 6,5 l/s 

  właz teleskopowy zamykany do regulacji wysokości

* – wymiary liczone od osi przyłącza do poziomu terenu

wylot 245 - 725 mm

głębokość przyłączy*

typ włazu

typ włazu

* – wymiary liczone od osi przyłącza do poziomu terenu

dolot 395 - 1045 mm

głębokość przyłączy*

wylot 395 - 1045 mm

570 - 1050 400 110 / 160 B 125 czarny - żeliwny

ø studni ø przyłączy klasa 
wysokość

regulowana

ø studni ø przyłączy klasa 
340028
340029

600 - 1280
600 - 1280

400
400

110
110

A 15
B 125

wysokość
regulowana

zielony - plastikowy
czarny - żeliwny

W układzie rozsączania z rowem odwadniającym rów spełnia dodatkową rolę retencyjną. Część wody w nim zgromadzona  
odparowuje do atmosfery, pozostała część wsiąka przez warstwę gruntu do modułów rozsączających pod rowem. Warstwa gruntu 
pomiędzy dnem rowu a układem rozsączającym stanowi najlepszy filtr do wód opadowych. Jako uzupełnienie systemu na przelewie 
z rowu można zainstalować wpust podwórzowy 400 z filtrem i osadnikiem. Jeżeli system podłączony jest do kanalizacji,  
dla spowolnienia odpływu należy zastosować studzienkę upustową.

tunel 
rozsączający

wpust podwórzowy 400 
z filtrem i osadnikiem

studzienka 
upustowa

maksymalny poziom lustra wody

materiał wypełniający: warstwa gruntu 
o współczynniku przepuszczalności k = 10-5 m/s

układ rozsączający z wykorzystaniem rowu odwadniającego
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planowanie i wymiarowanie układów rozsączających

Przy projektowaniu układów rozsączania wody deszczowej należy wziąć pod uwagę następujące parametry:
- czas trwania i intensywność opadów (l/s/ha) o wybranej częstotliwości występowania,
-  współczynnik filtracji gruntu – kf [m/s],
- wielkość odwadnianej powierzchni,
- obciążenia statyczne i dynamiczne, jakim będzie poddawany zbiornik rozsączający złożony z modułów (skrzynka lub tunel).

Przykładowe zestawienie liczby modułów dla różnych wartości parametrów

Rodzaj gruntu
intensywność opadów

150 litrów/s na ha 200 litrów/s na ha

powierzchnia do odwodnienia

< nieprzepuszczalny przepuszczalny >  

objętość [m3]
ilość modułów

100 m2 150 m2 200 m2 100 m2 150 m2 200 m2

0,8
3

1,0
4

1,3
5

1,2
5

1,8
7

2,4
9

1,5
6

2,2
8

2,7
10

2,0
7

3,0
11

4,0
14

2,1
8

3,2
12

4,3
15

2,8
10

4,3
15

5,7
20

2,7
10

4
15

5,4
19

3,6
13

5,4
19

7,2
25

Rozsączanie nie jest możliwe

W przypadku rozsączania wody z dużych powierzchni konieczne jest przeprowadzenie dokładnego wymiarowania według 
wytycznych ATV-DVWK-A 138, opracowanych przez Niemieckie Stowarzyszenie Gospodarki Wodnej (DWA).
Konstrukcja modułów skrzynki 300 l i tunelu 300 l umożliwia płytkie oraz niezajmujące wiele miejsca ułożenie,  
nawet pod powierzchniami, po których odbywa się ruch kołowy.

Skrzynka rozsączająca 300 l Tunel rozsączający 300 l

Obciążenie
Krótkotrwałe
Długotrwałe

10 t/m2
5 t/m2

7,5 t/m2
3,5 t/m2

Samochody osobowe
Maks. przykrycie gruntem
Min. przykrycie gruntem 
Maks. głębokość posadowienia

2750 mm
250 mm

5000 mm

1990 mm (podwójny 1480 mm)
500 mm

2500 mm

Samochody do 12 t
Maks. przykrycie gruntem
Min. przykrycie gruntem 
Maks. głębokość posadowienia

2750 mm
  500 mm
5000 mm

nie dopuszczone

Samochody ciężarowe 
do 30 t

Maks. przykrycie gruntem
Min. przykrycie gruntem 
Maks. głębokość posadowienia

2500 mm
  500 mm
5000 mm

nie dopuszczone

Samochody ciężarowe 
do 60 t

Maks. przykrycie gruntem
Min. przykrycie gruntem 
Maks. głębokość posadowienia

2000 mm
  800 mm
5000 mm

nie dopuszczone

Podane wartości przykrycia gruntem i głębokości posadowienia odnoszą się do gruntu o kącie tarcia wewnętrznego φ = 50,0o

Aby uniknąć zamulenia układu należy zainstalować specjalne filtry do układów rozsączających. Filtry dostępne w ramach systemu 
opisane są na stronie 7. Ponadto wskazane jest stosowanie osadników na połączeniu rur spustowych z kanalizacją.

Lokalizacja

-  Odległość układu rozsączającego od sąsiednich budynków, nie posiadających zaizolowanych piwnic,  
powinna być większa niż 6 m.

-  Aby zagwarantować optymalną skuteczność rozsączania dolna powierzchnia skrzynek powinna znajdować  
się min. 1 m ponad poziomem wody gruntowej.

- Odległość od istniejącego drzewostanu powinna być równa przynajmniej średnicy korony drzew, licząc od pni.

10-10                  10-8                     10-6                      10-4                     10-2                    10 0

Współczynnik filtracji gruntu – kf [m/s]

Żwir 

Piasek średni 

Piasek drobny 

Piasek pylasty 

Glina



10

Przekrój układu retencyjnego

Przekrój układu rozsączającego

Montaż skrzynek

Na dokładnie wypoziomowanym dnie wykopu należy ułożyć 
i wyrównać warstwę żwiru (uziarnienie 8/16) o grubości  
20 - 30 cm. 

Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć pasy wodo-
przepuszczalnej geowłókniny. Boki poszczególnych pasów 
powinny zachodzić na siebie na 30 - 50 cm. 

Następnie na geowłókninie układane są skrzynki w pozycji 
leżącej (nigdy w pozycji stojącej), łączone miedzy sobą  
przy pomocy specjalnych łączników, po przynajmniej  
2 elementy łączące (umiejscowione diagonalnie) w kierunkach 
podłużnym oraz poprzecznym. 

Obsypka żwirowa/piaskowa  
jako ochrona folii

Skrzynka  
rozsączająca 300 l

Folia

Geowłóknina Studzienka z dnem  
i włazem teleskopowym

Filtr uniwersalny
zewnętrzny 400

Filtr uniwersalny
zewnętrzny 400

Skrzynka rozsączająca

m
ak

s 
4

2
0

0
 m

m

m
ak

s 
5

0
0

0
 m

m

Geowłóknina Obsypka żwirowa

Wywietrznik

W przypadku systemu składającego się z wielu warstw należy 
układać skrzynki w kierunku podłużnym i poprzecznym 
naprzemiennie w celu uzyskania lepszej stabilności całej 
konstrukcji.
 
Przed zasypaniem skrzynki powinny być całkowicie owinięte 
geowłókniną, przy czym krawędzie poszczególnych pasów 
powinny zachodzić na siebie 30 - 50 cm. Całe urządzenie 
należy obsypać z boków i z góry warstwą żwiru (uziarnienie 
8/16) o grubości 20-30 cm. 

Na zakończenie wykop zasypywany jest równomiernie 
warstwami ziemi, przy ich jednoczesnym zagęszczaniu.

montaż układów rozsączających
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Parking dla samochodów osobowych

Materiał wypełniający

Polimata (opcjonalnie)

Materiał wypełniający: warstwa gruntu 
o współczynniku przepuszczalności k = 10-5 m/s

Geowłóknina

Studzienka rewizyjna

Żwir 8/16

Tunel rozsączający 300 l

Rura dopływowa ø maks. 315 mm

Ulica lub 
parking

Materiał wypełniający: warstwa 
gruntu o współczynniku 

przepuszczalności k = 10-5 m/s

Studzienka 
rewizyjna/

odpowietrzająca

Parking dla 
samochodów 
osobowych

GeowłókninaGeowłóknina

Tunel rozsączający 300 lTunel rozsączający 300 l

Polimata 
opcjonalnie

Widok z góry instalacji tuneli

Przekrój poprzeczny instalacji tuneli

Montaż tuneli

Na dokładnie wypoziomowanym dnie wykopu należy ułożyć 
ochronną warstwę żwiru (uziarnienie 8/16) o grubości 10 cm. 
Na tej warstwie układane są tunele rozsączające i łączone  
ze sobą jeden za drugim. 

W celu ochrony tuneli rozsączających obkłada się je 
geowłókniną i w ten sposób oddziela od materiału 
wypełniającego. Geowłóknina powinna zachodzić na siebie  
na stykach przynajmniej 30 cm. 

Przekrój przez rów odwadniający

Na zakończenie, wykop zasypuje się stopniowo równomiernymi 
warstwami ziemi. 

Jeżeli bezpośrednio nad instalacją rozsączającą będzie  
rosła trawa, zaleca się przykrycie urządzenia folią 
nieprzepuszczającą wody i warstwą gliny o grubości  
ok. 10 cm ze względu na to, iż w przeciwnym razie  
trawa nad urządzeniem może wysychać szybciej niż reszta 
trawnika.

500 - 2000 maks.
500 - 2000 maks.

510

100

montaż układów rozsączających
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Skrzynka rozsączająca

Rury dopływowe oraz odpowietrzające 
podłączane są z boku skrzynki w specjalnie 
przewidzianych miejscach. Wykonanie 
otworów ułatwiają odpowiednio ukształto-
wane ścianki boczne. 
Rury dopływowe muszą sięgać przynajmniej 
20 cm w głąb skrzynki. Przy rozległym 
w poziomie układzie rozsączającym należy 
zwrócić uwagę na równomierne podłączenie 
rur dopływowych, aby zapewnić równomierny 
dopływ wody. Dla rur dopływowych o większej 
średnicy niż ø 160 możliwe jest wykonanie 
specjalnego przyłącza na zamówienie.

Objętość 300 litrów

Dane techniczne - skrzynka 300 l

Długość 1200 mm 

Szerokość 600 mm

Wysokość 420 mm

Podłączenia ø 110, 160

Waga ok. 15 kg

Materiał PP

Tunel rozsączający

Rury doprowadzające podłączane są od strony czołowej 
tunelu do elementów zamykających, z których usuwa się 
odpowiednio oznaczone i ukształtowane miejsca na otwory. 
Rury powinny wchodzić ok. 20 cm do wnętrza modułu. 
Odpowietrzenie podłączane jest w górnej części tunelu 
w specjalnie do tego przewidzianym króćcu przyłączeniowym. 
Każdy ciąg tuneli powinien być zaopatrzony w oddzielny 
dopływ i odpowietrzenie.

Objętość  300 litrów

Dane techniczne - tunel 300 l

Długość  1220 mm (z płytami zamykającymi)

Szerokość  800 mm

Wysokość  510 mm

Podłączenia 
(w płytach zamykających)

górne: ø 110, 160, 200, 315 
dolne: ø 110

Waga  ok. 11 kg

Materiał  PP

Montaż rur dopływowych 
oraz odpowietrzających

ø 200ø 200 ø 110

490

490

800

510

490

980 1020

510

510

580

1160

400

1160

1200

1200 600

420

600

580

ø 110

ø 160

ø 200

ø 315

ø 110

ø 160 ø 160

montaż układów rozsączających



13

ro
zs

ąc
za

ni
e 

i r
et

en
cj

a

Objętość   300 litrów

Dane techniczne - Skrzynka rozsączająca 300 l inspekcyjna

Długość   1200 mm 

Szerokość   600 mm

Współczynnik akumulacyjny  0,95

Wysokość   420 mm

Podłączenia   ø 110, 160

Kanał rewizyjny   ø 160

Obciążenie krótkotrwałe   10 t / m2

Materiał   PP

Obciążenie długotrwałe   5 t / m2 

Waga   15 kg

Index   360015

Skrzynka rozsączająca 300 l inspekcyjna

Wbudowany w moduł unikalny kanał rewizyjny ø 160  
pozwala na inspekcję systemu przy pomocy kamery,  
jak również płukanie. 

Możliwe jest ułożenie kanałów rewizyjnych wewnątrz 
systemu w ciągach równoległych jak również krzyżujących się.

Wytrzymała konstrukcja modułu umożliwia posadowienie 
instalacji pod obszarami o obciążeniu ruchem samochodów 
ciężarowych SLW 60.

W układzie rzędy inspekcyjne ułożone ze skrzynek  
z wbudowanym kanałem inspekcyjnym (kod 360015)  
powinny występować przynajmniej w co trzecim rzędzie,  
 jak na powyższym rysunku. 
Pozostałe rzędy układamy ze skrzynek rozsączających 
zwykłych (kod 360010).

W przypadku jeżeli układ jest ułożony w kilku warstwach  
rzędy inspekcyjne planujemy jedynie w dolnej warstwie 
skrzynek.

Do każdego rzędu inspekcyjnego należy podłączyć studzienkę 
min. ø 400 do wprowadzenia kamery.

z kanałem rewizyjnym

moduł rozsączający z kanałem rewizyjnym
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waterloc®

Ułożenie modułów w transporcie 

(wsunięty jeden w drugi)

Unikalna konstrukcja modułu sprawia, że zajmuje on mało miejsca w transporcie i składowaniu. Na czas trasnportu możliwe jest 
wsunięcie jednego modułu w drugi i tym sposobem zmieszczenie na jednej palecie 24 szt. (6 m3 łącznej objętości modułów).  
Dzięki temu też mniejsza emisja CO2 pochodząca z transportu.

Moduł Waterloc® 250
Geometria i materiał dobrane tak, aby zapewnić długotrwałą wytrzymałość  
na nacisk pionowy i poziomy oraz obciążenia dynamiczne.

Poprzez obrót o 180° uzyskujemy ustawienie użytkowe 

(moduł jeden na drugim)

Łącznik modułów.
Łączniki dolnej i górnej warstwy są dostarczane jako zespolone.
Niewielka ilość potrzebnych połączeń między modułami skraca czas montażu.

Duży znacznik 
pokazujący właściwą 
orientację modułów.

łącznik dolnej warstwy łącznik górnej warstwy 
– montowany tylko na wierzchniej warstwie

Króciec przyłączeniowy 110/160/200 z płytką mocującą
umożliwia szczelne ściśnięcie geomembrany.

Blokady wokół zewnętrznych krawędzi 
modułu zapobiegające przesunięciom  
w poziomie oraz zwiększające wytrzymałość 
systemu na nacisk poziomy gruntu.

Dno modułu 
(tylko pod dolną warstwą modułów).

system łatwy i wygodny w montażu

Wymiary [mm]  L=1200 x W=800 x H=290*

Dane techniczne - Waterloc® 250

Objętość  250 litrów

Uchwyty ułatwiające przenoszenie i montaż

Przyłącza: standardowo
                  opcjonalnie

ø 110/ 160/ 200 
ø 315/ 400

Waga  ok. 12 kg

Materiał  PP

* - przy ułożeniu wielowarstwowym efektywna wysokość kolejnej warstwy 260 mm

rozsączanie, retencja, pozyskiwanie wody deszczowej  
system przemyślany w najmniejszym szczególe dla optymalnego funkcjonowania
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Vide 30 %

Vide 95 %

Vide 30 % Vide 95 %

Vide 30 %

Vide 95 %

Vide 30 % Vide 95 %

waterloc®

Moduł Waterloc® 250 z kanałem ø 160  
do inspekcji i płukania

Moduł Waterloc® 500 
z króćcem ø 315 mm lub ø 400 mm

Kanał ø160 z perforacjami od górnej strony zapobiega 
przedostawaniu się zanieczyszczeń z pierwszej fali spływu  
do wewnątrz układu.

Wytrzymała konstrukcja modułów pozwala na dowolne zagospodarowanie terenu ponad instalacją. 
Przy odpowiednich warunkach posadowienia dopuszczalny jest ruch samochodów ciężarowych 
po nawierzchni ponad instalacją.

Moduły Waterloc® są o wiele bardziej wydajne od tradycyjnych metod rozsączania wód opadowych. 
Posiadają one trzykrotnie większą pojemność retencyjną niż rów żwirowy.

30% pustej przestrzeni 95% pustej przestrzeni

50 cm 80 cm 100 cm

rozsączanie, retencja, pozyskiwanie wody deszczowej  
system przemyślany w najmniejszym szczególe dla optymalnego funkcjonowania
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Woda deszczowa ze względu na swoją jakość daje możliwości 
wielu zastosowań w gospodarstwie domowym. 

Gdyby wykorzystywać wodę deszczową oprócz podlewania 
ogrodu czy mycia samochodu także do zasilania spłuczek WC 
lub pralek, można by zaoszczędzić do 50% wody pitnej. 

W ofercie GARANTIA® znajduje się szeroki zakres objętości 
i form zbiorników podziemnych i naziemnych oraz gotowe 
rozwiązania systemowe służące do gromadzenia i wykorzystania 
wody deszczowej.

Dzienne zużycie wody dla jednej osobyWykorzystanie wody deszczowej

Metoda obliczeniowa dla doboru optymalnej wielkości zbiornika opisana jest na stronie 26.

pozyskiwanie wody deszczowej 
do celów użytkowych

0 m2 200 m2 400 m2 600 m2 800 m2 1000 m2

1600 litrów 2650 litrów 2650 litrów 3700 litrów 4500 litrów

2650 litrów 2650 litrów 3700 litrów 4500 litrów 6500 litrów1600 litrów

3700 litrów 3700 litrów 4500 litrów 6500 litrów 6500 litrów1600 litrów

3700 litrów 4500 litrów 6500 litrów 6500 litrów 9000 litrów2650 litrów

4500 litrów 6500 litrów 6500 litrów 9000 litrów 9000 litrów3700 litrów

6500 litrów 6500 litrów 9000 litrów 9000 litrów3700 litrów

6500 litrów 9000 litrów 9000 litrów4500 litrów

0

1

2

3

4

5

6

Liczba
osób

Wielkość
ogrodu

Pranie: 
17 l

Podlewanie ogrodu: 
11 l

Mycie samochodu: 
3 l

Spłukiwanie toalety: 
46 l

Pozostałe: 
8 l

Gotowanie i spożycie: 
3 l

Higiena ciała: 
9 l

Zmywanie naczyń: 
9 l

Prysznic i kąpiel: 
44 l

Zastosowania wody pitnej, 
w których niemożliwe jest 
użycie wody deszczowej

Zastosowania wody pitnej, 
w których możliwe jest 
użycie wody deszczowej

Tabela doboru pojemności zbiornika:
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Wszystkie zbiorniki są seryjnie wyposażone w szyb z nakładką 
teleskopową o regulowanej wysokości. Regulacja kąta 
nachylenia nakładki teleskopowej do 5° pozwala dostosować 
położenie pokrywy do ukształtowania terenu. 
Szyb do zbiornika CRISTALL® jest regulowany w zakresie  
47 – 95 cm, a do zbiornika COLUMBUS w zakresie 22 – 70 cm 
poprzez skrócenie. Istnieje możliwość przedłużenia szybu 
o 10 cm przy pomocy teleskopowej nakładki pod pokrywę. 

Forma zbiorników została tak zaprojektowana, aby były one 
w stanie znosić obciążenia dynamiczne wywołane ruchem 
samochodów osobowych. Ponadto stabilna konstrukcja 
umożliwia posadowienie zbiorników poniżej poziomu  
wód gruntowych – w przypadku CRISTALL® do 50 cm,  
w przypadku COLUMBUS do 80 cm (przykrycie gruntem  
min. 80 cm). 

Zbiorniki nie są zgrzewane, lecz wykonane z jednej formy,  
co zapewnia długotrwałą szczelność. Polietylenowe ściany 
zbiorników charakteryzują się wysoką gładkością, co ułatwia 
ewentualne czyszczenie zbiorników w trakcie eksploatacji. 

W ramach oferty GARANTIA® dostępne są również rozwiązania 
z zakresu techniki filtracyjnej uzdatniające wodę deszczową 
zwłaszcza do takich zastosowań jak pranie czy spłukiwanie 
misek ustępowych.

Regulacja kąta nachylenia do 5°

Nakładka 
teleskopowa 
– dodatkowa 

regulacja  
do 10 cm

COLUMBUS  
od 22 do 70 cm

CRISTALL®  
od 47 do 95 cm

zbiornik CRISTALL®

zbiornik COLUMBUS

zbiorniki podziemne serii CRISTALL® i COLUMBUS
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Długość 210 cm
Szerokość 105 cm

74 cm
60 cm

ca. 65 kg

1
1

2
 c

m
1

2
2

 c
m

10 cm

CRISTALL® poj. 1600 l

Długość 210 cm
Szerokość 130 cm

74 cm
60 cm

ca. 100 kg

1
4

0
 c

m
1

5
0

 c
m

10 cm

CRISTALL® poj. 2650 l

1
5

8
 c

m
1

9
5

 c
m

Długość 244 cm
Szerokość 165 cm

ca. 140 kg

37 cm

60 cm
90 cm

COLUMBUS poj. 3700 l

1
7

7
 c

m
2

1
4

 c
m

Długość 244 cm
Szerokość 184 cm

ca. 180 kg

37 cm

60 cm
90 cm

COLUMBUS poj. 4500 l

2
1

3
 c

m
2

5
0

 c
m

Długość 244 cm
Szerokość 222 cm

ca. 260 kg

37 cm

60 cm
90 cm

COLUMBUS poj. 6500 l

CRISTALL®

COLUMBUS

szyb z nakładką teleskopową 
do zbiornika CRISTALL®

szyb z nakładką teleskopową 
do zbiornika COLUMBUS

pokrywa PE dwuścienna

właz żeliwny klasa B 125

index

index

index

index

index

index

200030
200031

200032
200033
200034

202058

202057

202803

802085

  dwa otwory z uszczelkami ø 110

1950
2140
2500

3700 l
4500 l
6500 l

2440
2440
2440

1650
1840
2220

140 kg
180 kg
260 kg

wysokośćpojemność długość szerokość waga 

1220
1500

1600 l
2650 l

2100
2100

1050
1300

65 kg
100 kg

wysokośćpojemność długość szerokość waga 

470 - 950 600

regulowana wysokość średnica

220 - 700 600

regulowana wysokość średnica

ruch pieszy

przeznaczenie

ruch samochodów osobowych

przeznaczenie

zbiorniki podziemne serii CRISTALL® i COLUMBUS
zbiorniki standardowo wyposażone są w szyb ø 600 i pokrywę PE
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Herkulesindex

320001
200201*

  zbiornik można instalować zarówno pod ziemią jak i na ziemi. 

  dzięki swojej opatentowanej konstrukcji daje się szczególnie łatwo

transportować. Montaż składającego się z dwóch części zbiornika

odbywa się na placu budowy.

  system można rozbudowywać łącząc ze sobą kilka zbiorników 

w zależności od potrzebnej objętości.

  zbiornik jest również dostępny w wersji do rozsączania 

wody deszczowej.

  materiał: PP wzmocniony włóknem szklanym

  akcesoria dodatkowe: rura wzmacniająca - index: 322014

uszczelka ø 110 - index: 332031

zbiornik podziemny Herkules 1600 l

Wygodny transport
ważące ok. 30 kg połówki zbiornika 
pozwalają na wygodny transport oraz 
ręczny montaż. Poszczególne części 
mieszczą się w drzwi o szerokości 
powyżej 80 cm. 

Opatentowana szybkozłączka
obie części zbiornika łączone są 
bez śrub w ciągu kilku minut przy 
użyciu 24 szybkozłączek. 
W każdej chwili istnieje możliwość 
demontażu.

Długotrwała szczelność
uszczelka zbiornika w testach 
laboratoryjnych wykazała się 
wytrzymałością gwarantującą  
25 letnią żywotność. 

Przekrój instalacji z zastosowaniem zbiornika Herkules 1600 l 
Dzięki połączeniu rurami kanalizacyjnymi można osiągnąć pojemność wielu tysięcy litrów.

Zanieczyszczenia zatrzymywane są przy pomocy filtra donicowego. 
Nadmiar wody wsiąka przez perforacje w ostatnim zbiorniku rozsączającym.

* zbiornik rozsączający
z rurą wzmacniającą
do montażu podziemnego 

16001600 l 1350
2 x 75
2 x 110
2 x 200

60 kg

wysokośćpojemność średnica ø kroćców waga 
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  zestaw zawiera:

1.  samoczyszczący filtr Supra z wkładem filtrującym ze stali nierdzewnej (średnica 

oczka – 0,35 mm), przyłącza ø 110,

2. kształtkę wlewową zapobiegającą podnoszeniu się osadów z dna zbiornika,

3.  syfon przelewowy,

4.  opaskę Spannfix do szybkiego łączenia bosych końców rur.

  wlot w studzience z sitem wlewowym

  wylot w studzience z dnem ustawionej poniżej

  przedłużenie studzienki w zależności od głębokości posadowienia przy pomocy

studzienki bez dna lub specjalnego przedłużenia h = 10 cm

sito wlewowe d410/h175  
z poprzeczką mocującą

studzienka czyszcząca kompletna

studzienka czyszcząca z sitem wlewowym

filtr donicowy, PE

zestaw fitrujący SUPRA 
- do zbiorników serii COLUMBUS

index

index

index

index

index

202044

340003

202556

340002

923485
923492

  do zawieszenia w szybie zbiornika.

  średnica oczka 0,35 mm. 

  rozpietość poprzeczki regulowana w zakresie od 570 do 690 mm. 

  wymagane jest regularne opróżnianie sita z zanieczyszczeń. 

  wyposażona w sito z uchwytem

  służy do oczyszczania wody deszczowej zarówno w układach rozsączających, 

jak i wykorzystania wody deszczowej

  odbiór wody z maks. efektywnej powierzchni dachu 300 m2 

  wymagane regularne czyszczenie wkładu filtrującego

filtry

570 330 110

średnica wysokość ø przyłącza

110

ø przyłącza

550 - 800 500 110 / 160 A 15 zielony

wysokość ø studni ø przyłączy klasa kolor włazu

570 - 690 410 175

długość poprzeczki średnica sita wysokość sita

300
400

300
400

297
397

75 / 90 / 110 / 125 / 160
110 / 125 / 160 / 200 / 250

szerokość długość wysokość ø przyłączy
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  zestaw zawiera:

1.  wskaźnik poziomu wody

2.  przewód elektryczny od zbiornika dł. 20 m

3.  czujnik

  zestaw zawiera:
1.  panel sterowania z wyświetlaczem
2.  przewód elektryczny od zbiornika dł. 20 m
3.  czujnik
4.  elektrozawór

Garden-Comfort 
z pompą zatapialną Combi-Jet
do wykorzystania wody deszczowej w ogrodzie

1.  Monolityczny zbiornik podziemny CRISTALL® lub COLUMBUS.
2.  Szyb z nakładką teleskopową.
3.  Dwuścienna pokrywa PE (ruch pieszy) z zabezpieczeniem 

przed dziećmi, kolor zielony.
4.  Sito wlewowe z zestawem do mocowania w szybie.
5.  Pompa zatapialna Combi - Jet 1000 ze zintegrowanym 

włącznikiem automatycznym, moc silnika 0,9 kW,
maks. ciśn. 3,6 bar, maks. wydajność 5600 l/h, 
maks. wysokość podnoszenia 36 m.

6.  Skrzynka z podwójnym przyłączem dla węży ogrodowych.
7.  Wąż zasilający 1” - 10 m.

COLUMBUS
COLUMBUS
COLUMBUS
COLUMBUS

CRISTALL®

CRISTALL®

COLUMBUS
COLUMBUS
COLUMBUS
COLUMBUS

1600 l
2650 l
3700 l
4500 l
6500 l

9000 l (2x 4500 l)

201120
201121
201122
201123
201124
201153

3700 l
4500 l
6500 l

9000 l (2x 4500 l)

201140
201141
201142
201155

House-Premium
do wykorzystania wody deszczowej w domu i ogrodzie

1.  Monolityczny zbiornik podziemny COLUMBUS.
2.  Szyb z nakładką teleskopową.
3.  Dwuścienna pokrywę PE (ruch pieszy) z zabezpieczeniem 

przed dziećmi, kolor zielony.
4. Zestaw filtrujący Supra ( str. 20).
5.  Pompa z zabezpieczeniem przed suchobiegiem oraz 

systemem rezerwowego zasilania wodą pitną, moc silnika 
0,66 kW, maks. ciśn. 3,8 bar, maks. wydajność 3600 l/h, 
maks. wysokość podnoszenia 38 m, maks. głębokość 
zasysania 3 m, maks. odległość zasysania 12 m.

6.  Kosz ssawny pływakowy z zaworem zwrotnym i wężem. 
7.  Wąż ssawny 1” – 10 m.
8.  Przepust uszczelniający przez mur ø 110.

kompletny zestaw House-Premium

kompletny zestaw Garden-Comfort

wskaźnik poziomu wody

indexpojemnośćzbiornik

sterowanie uzupełnianiem 
zbiornika wodą pitną

index

index

202038

202039

6

1

2

3

4

5

7

indexpojemnośćzbiornik

zestawy Garden-Comfort i House-Premium
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zbiornik 210 l okrągły

zbiornik Toskana 300 l okrągły

zbiornik naścienny SLIM 300 l

zbiornik Sahara prostokątny

podstawka do zbiornika 210 l

podstawka do zbiornika Toskana

podstawka do zbiornika Sahara

index

index

index

index

index

index

index

500212

500216

211801

501209
501208

502001

502010

502008
502009

  zbiornik wyposażony w pokrywę i kranik plastikowy

  zbiornik wyposażony w pokrywę i kranik plastikowy

  zbiornik wyposażony w pokrywę i kranik plastikowy

  zbiornik wyposażony w kranik plastikowy

oraz wkręty do przymocowania zbiornika do ściany

  kolor - beż piaskowy

770210 l 800 PP

średnica wysokośćpojemność materiał

330 

wysokość

820300 l 860 PP

średnica wysokośćpojemność materiał

330 

wysokość

800
1250

660
800

300 l
520 l

910
930

PP
PP

długość szerokość wysokośćpojemność materiał

330
330

zbiornik 300 l
zbiornik 520 l

wysokość

580 370300 l 1820 16 kg PE

długość wysokość wagaszerokośćpojemność materiał

zbiorniki naziemne
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zbiornik ogrodowy, PE

zbiornik kolumnowy, PE

index

index

326011

326510
326512

326505
326506
326503

  zbiornik wyposażony w przejrzysty wąż, służący również 

jako wskaźnik poziomu wody

  zbiornik posiada uformowany gwint 3⁄4” pod zawór mosiężny, 

oraz powierzchnię na wykonanie otworu  

w celu podłączenia przewodu

  zbiornik posiada uformowany gwint 3⁄4” pod zawór mosiężny, 

oraz gotowy otwór ø 50 mm do podłączenia rury  

od zbieracza wody

zbiornik naziemny Herkules, PE

zbiornik Amfora, PE

index

index

323001

1000 l 2220 200 40 kg
piaskowy

szary
zielony

średnicapojemność wysokość ø pokrywy waga kolor

1930 200 23
piaskowy

szary
730500 l

910

300 l
500 l

1290
1500

680
800

12 kg
17 kg

211701
211702

17401000 l 1050 770 34 kg

wysokośćpojemność długość szerokość waga 

15601300 l 1180
2 x 75
2 x 110
1 x 200

26 kg

wysokośćpojemność średnica ø kroćców waga 

wysokośćpojemność średnica waga 

zbiorniki naziemne
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kranik mosiężny gz ¾”

zbieracz wody Rainboy

uszczelka

skrzynka ogrodowa z podwójnym przyłączem

wąż ssawny z filtrem i zaworem zwrotnym

wąż przezroczysty

index

index

index

index

index

index

220011

ø

ø

średnica

średnica

średnica

kolor

grubość ściany zbiornikakolor

ø kroćca

długość

długość

074542
079592
088228

332043
332031
332033

330156

355012

220010

87 - 105

50
110
110

szary
brązowy

miedziany

4 - 7 / zbiorniki naziemne
4 - 6 / Herkules

9 - 13 / Cristall i Columbus do 4500 l

czarny
zielony
czarny

skrzynka ogrodowa z zaworem ¾” index

BAC227

200

1˝

¾˝

110

4000

2150

  wyposażony w kranik oraz złączkę do zbiornika 

  służy jako inspekcja i odpowietrzenie tunelu rozsączającego

lub zbiornika podziemnego Herkules

250 200

wysokość średnica index

340527

właz teleskopowy ø 200, klasa A15

200 200 140

długość szerokość wysokość

akcesoria
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10 cm
30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm
15 cm

Prace ziemne

W celu zapewnienia wystarczającej przestrzeni roboczej  
wykop musi być szerszy o 50 cm od obrębu bryły zbiornika. 

Należy zachować odstęp co najmniej 120 cm od stałych 
budowli. Podłoże pod budowę musi być poziome i równe oraz 
zapewniać wystarczającą wytrzymałość. Jako podłoże  
służy warstwa ubitego żwiru (uziarnienie 8/16) o grubości  
15-20 cm.

W celu uniknięcia odkształceń podczas zasypywania zbiornik 
należy stopniowo napełniać wodą co 1/3 objętości. 
Zasypywanie żwirem o maks. uziarnieniu 8/16 i zagęszczanie 
powinno odbywać się warstwami o grubości ok. 30 cm.  
Nie należy stosować mechanicznych urządzeń ubijających. 

Otulina żwirowa musi mieć szerokość co najmniej 50 cm. 
Przy posadowieniu zbiornika w bezpośrednim sąsiedztwie 
zbocza (< 5 m) należy utworzyć statycznie obliczony mur 
wspierający, który przejmowałby nacisk gruntu. 

Mur musi być wyższy od bryły zbiornika i znajdować się 
w odległości przynajmniej 120 cm od niego.

Łączenie kilku zbiorników

Łączenie dwóch lub większej ilości zbiorników następuje na 
powierzchniach montażowych uformowanych na dole przy 
zbiorniku, za pomocą specjalnych uszczelek i rur kanaliza-
cyjnych. Otwory należy wywiercić wyłącznie za pomocą 
specjalnej koronki rdzeniowej o odpowiedniej wielkości.  
Należy przy tym zwrócić uwagę, by odstęp między zbiornikami 
wynosił przynajmniej 100 cm przy ustawieniu wzdłuż lub  
130 cm w przypadku zbiorników zainstalowanych obok siebie. 
Rury muszą wchodzić do zbiorników na długość przynajmniej 
20 cm.

Montaż szybu z nakładką teleskopową pod 
powierzchnią przeznaczoną dla ruchu samochodów 
osobowych 

Nakładkę teleskopową w obszarze kołnierza należy obłożyć 
zbrojonym betonem klasy B25 (obciążenie 250 kg/m2). 
Obłożenie musi mieć szerokość przynajmniej 30 cm  
i wyskość ok. 20 cm. Następnie nakłada się betonową ramę 
i pokrywę. Przykrycie zbiornika gruntem musi wynosić 
przynajmniej 80 cm, a maks. 100 cm.

W przypadku całorocznego użytkowania urządzenia zbiornik 
wraz z instalacją prowadzącą wodę należy zainstalować 
w niezamarzającym obszarze. Z reguły głębokość zamarzania 
gruntu to 80 - 100 cm.

Zbiornik Zagęszczone 
podłoże

Grunt Nawierzchnia

Otulina  
(żwir – maks. uziarnienie 8/16)

Szyb z nakładką 
teleskopową

Nawierzchnia

Nakładka 
teleskopowa

Uszczelka

Szyb

ZbrojenieŻwir

Beton
(klasa B25)

Pokrywa
włazu

Rama
włazu

Woda gruntowa
Maks. 80 cm poniżej poziomu 

przy przykryciu gruntem  
min. 80 cm

Maks. 50 cm poniżej poziomu 
przy przykryciu gruntem 

min. 80 cm

Warunki posadowienia COLUMBUS CRISTALL® Herkules

Obciążenie - ruch pieszy Pokrywa PE zielona, klasa A15 Tylko na obszarach 
ruchu pieszego

Obciążenie  
- ruch samochodów osobowych

Właz żeliwny, 
klasa B125

Przykrycie gruntem
Maks. 100 cm.  

Przy obciążeniu samochodami 
osobowymi min. 80 cm

Właz żeliwny, 
klasa B125

Maks. 100 cm.  
Przy obciążeniu samochodami 

osobowymi min. 80 cm

Niedopuszczalne

Maks. 100 cm.  
Przed złożeniem zbiornika 

należy wstawić rurę 
wzmacniającą

Cała bryła zbiornika poniżej 
poziomu przy przykryciu 

gruntem min. 90 cm  
i zakotwieniu za pomocą 

geowłókniny

montaż zbiorników podziemnych
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Najpierw należy określić właściwą dla danej lokalizacji  
wielkość opadów deszczu. Na zamieszczonej obok mapie 
podane są średnie wielkości opadów w Polsce – należy 
odczytać wartość odpowiadającą danej lokalizacji.

Następnie oblicza się powierzchnię rzutu poziomego dachu. 
Jeżeli woda zbierana jest tylko z jednej części dachu, wtedy 
w dalszych obliczeniach należy uwzględnić jedynie tę część.

Wreszcie należy ustalić zapotrzebowanie na wodę.  
Jeżeli woda deszczowa ma być używana w pełnym zakresie 
w ogrodzie i gospodarstwie domowym tzn. uwzględniając także 
podłączenie WC oraz pralki, wtedy do obliczeń należy przyjąć 
dzienną wartość zużycia wody deszczowej w wysokości  
około 75 litrów na osobę. 
W przypadku używania wody wyłącznie do podlewania ogrodu 
należy przyjąć wartość rocznego zapotrzebowania na m2  

ogrodu w wysokości 60 l. 

Po ustaleniu tych wartości można obliczyć wielkość zbiornika  
na podstawie poniższych wzorów:

Roczna wielkość opadów:

Roczne zapotrzebowanie na wodę:

Spłukiwanie WC: na osobę przez rok 8 800 l x 4 osoby = 35 200 osoby =

Pralka: na osobę przez rok 3 700 l x 4 osoby = 14 800 osoby =

Prace porządkowe: na osobę przez rok 800 l x 4 osoby = 3 200 osoby =

Podlewanie ogrodu: na m2 przez rok 60 l x 600 m2 = 36 000 m2 =

     Suma:  89 200  Suma: =

Wielkość zbiornika:

Przy wymiarowaniu zbiornika 
posługujemy się średnią wartością 
obliczoną z uzysku wody oraz  
rocznego zapotrzebowania na wodę 
(w naszym przykładzie 103 100 litrów).

Łeba Hel

Koszalin
Gdańsk Elbląg Suwałki

MikołajkiOlsztynSzczecinek
Szczecin Chojnice

Ostrołęka BiałystokToruń
Piła

Gorzów Wlkp.
Płock

Poznań
Słubice

Zielona Góra

Legnica
Wrocław

Strzegom

Śnieżka

Opole
Katowice

Kielce

Lublin

Zamość

RzeszówKraków

Bielsko Biała
Nowy Sącz

Lesko

Kasprowy Wierch

Kalisz Łódź

Warszawa
Terespol 

Średnie roczne opady
deszczu w Polsce

550 600 700 800 1000 1300 litrów/m2

Średnia wartość opadów
[litry/m2]

(według mapy opadów)

Powierzchnia rzutu 
poziomego dachu

[m2]

Współczynnik spływu 
pokrycia dachowego
- dla dachówek ceramicznych 

pokrytych angobą lub szkliwem 
 = 0,9

Uzysk wody
[litry/rok]

1 000 litrów 130 m2 0,9 117 000 litrów/rok

x =x

x x =
x x =

Np.

117 000 + 89 200

2

+

2

5 932 l pojemność zbiornika

Zbiornik 6 500 byłby najlepszy

l pojemność zbiornika

Zbiornik           byłby najlepszy

21 dni (zapas na brak opadów)

365 dni

21 dni (zapas na brak opadów)

365 dni

x

x

=

=

dobór wielkości zbiornika w zależności od zastosowania



Nadawca:

Adres obiektu:

Charakter obiektu:
(obiekt przemysłowy,  
użyteczności publicznej, dom 
jednorodzinny, wielorodzinny, 
parking)

Powierzchnia zbierania wody 
deszczowej:

Dach:
(powierzchnia  
efektywna) ............... m2

Materiał pokrycia:

Powierzchnia  
utwardzona: ............... m2

Rodzaj  
nawierzchni:

Rodzaj gruntu

Żwir

Piasek średni

Piasek drobny

Piasek pylasty

Glina (rozsączanie niemożliwe)

Współczynnik filtracji gruntu - kf [m/s]

Natężenie deszczu [l/s/ha] i czas trwania [min]

Poziom wód gruntowych [m]

Dostępna powierzchnia dla instalacji rozsączającej/retencyjnej (dł. x szer.) [m]

Miejsce posadowienia  
skrzynek rozsączających

Teren zielony

Teren utwardzony

Ruch pieszy

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe
Podać DMC

Dopuszczalny odpływ do kanalizacji w przypadku instalacji retencyjnej [l/s]

formularz zapytania ofertowego 
– instalacja rozsączająca lub retencyjna

Marley Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 24, 03-236 Warszawa
tel.: 0 22 329 79 00, fax: 0 22 329 79 01
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