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Цялостно решение за управление на атмосферни води

СИСТЕМА ЗА  
УПРАВЛЕНИЕ НА  

АТМОСФЕРНИ ВОДИ



За безнапорно/гравитачно управле-
ние, контролиране и регулиране на 
атмосферните води. Условно чистата 
или пречистена предварително ат-
мосферна вода може да бъде използ-

вана за инфилтриране към почвата, 
задържане/съхранение и контроли-
рано изпускане към съществуващи 
или нови канализационни мрежи или 
приемници (открити канали, реки, по-

тоци или дерета). Същата атмосферна 
вода да може да бъде съхранена и из-
ползвана за повторна употреба, напо-
яване, пожарогасене и др.

Какво представлява системата?

Защо да изберем системата за управление на 
атмосферни води?

Приложение

• Отводнителна система работе-
ща на принципа на хидравлич-
ни, механични и статични зако-
ни за управление, контролиране 
и регулиране на атмосферните 
води чрез отделни елементи и 
процеси изграждащи системата. 

• Едно цялостно решение следва-
що цикъла на атмосферните води 
в природата. Пътя на една „капка“ 
от попадането и в урбанизираните 
площи и територии до връщането 
и в атмосферата - чрез изпарение 
или инфилтрация към почвата или 

• Предпазва от наводнения 
в урбанизираните площи и 
територии.

• Запазва баланса на природата.

• Възобновява, поддържа и 
опреснява подпочвените води.

• Пречиства атмосферните 
води преди заустването им 

• Градски зони

• Паркинги и открити складови 
площи

• Магистрали и пътища

• Спортни игрища 

• Индустриални паркове

заустването и в повърхностни води.  

• Това е една необходимост за пости-
гане на баланс в природата. С не-
предсказуемото време, интензив-
ните дъждове и въздействието на 
глобалното затопляне, системите за 
управление на атмосферните води 
са се превърнали в необходимост. 
Без подобна система, ние никога 
няма да бъдем в състояние да уло-
вим, задържим и повторно да из-
ползваме този ценен ресурс - водата. 

в повърхностни води или 
инфилтрация към почвата.

• Намалява диаметрите на тръбите в 
канализационните мрежи, водещо 
до намаляване на разходите.

• Контролира и Регулира оттока на 
атмосферните води.

• Позволява задържане на големи 

• Летища

• Земеделски райони

• Голф игрища 

• Зоологически градини 

• Увесилителни паркове 

• Ситеми като тази изискват ангажи-
раност от всички заети във Водния 
сектор. Изисква се съпричастност и 
разбиране. Системите като Raineo 
трябва да ангажират, всички инсти-
туции и служби работещи в сферата 
на водите на правителствено ниво, 
общини, ВиК дружества, изпълните-
ли, проектанти, екологични органи-
зации и неправителствени органи-
зации свързани с водите.

водни обеми.

• Създава децентрализирани мрежи.

• Има голяма ефективност и дълъг 
експлоатационен живот.



• Улавяне на атмосферните води

Повърхностните води (от покриви, 
паркинги, тревни площи, скатове и 
различни непропоскливи повърхно-
сти) се събират и пренасочват в рам-
ките на водосборния район по време 
на дъжд. Обикновено това се случва 
в населените градски и промишлени 

райони. Атмосферните води трябва да 
бъдат уловени и прехвърлени в съо-
ръжение за по-нататъшно транспор-
тиране и пречистване.
За тази цел, ние предлагаме широка 
гама от съоръжения и методи за ула-
вяне на тези води. За да се избере 

най-подходящия подход трябва да 
се съберат необходимите данни за 
водосборния район, топографските 
особености на терена и необходими-
те данни за хидравлично и статично 
оразмеряване на съоръженията.

Какви са отделните процеси в системата?

Вакуумната отводнителна система работи със специални воронки и изцяло пълна с вода тръбна инсталация Специално 
проектирани воронки, които оформят потока на водата, така че при валежи с подходяща интензивност, цялото напречно 
сечение на тръбата се изпълва, при което енергията на напрекъснатата водна колона самогенериращ се вакуум), която 
се образува между покрива и земното равнище увеличава скоростта на дъждовната вода и по този начин пропускател-
ната способност нараства значително Отводнителната система от полиетилен висока плътност на Пайплайф отговаря 
на изискванията на Стандарта UNI EN 1519 и може да се използва като сградна система за отвеждане на отпадъчни и 
дъждовни води Вакуумната отводнителна система е подходяща за плоски, наклонени и зелени покриви Предимствата на 
системата са по голям дебит, по малък брой воронки на покрива, сигурни връзки, по малко крепежни елементи, голямо 
разнообразие от воронки според вида на покрива и типа на хидроизолацията Системата намира приложение при индус-
триални и складови сгради, офис сгради, хотели, обществени сгради, магазини, жилищни сгради

Дъждоприемни шахти – единични и двойни (при производството на PRO-RG са спазени изискванията за проектиране 
на дъждоприемни шахти, съгласно БДС EN 1433. Дъждоприемните шахти се изпълняват с входна решетка, съгласно 
БДС1623)

Линейни отводнители SemDrain са изработени от полипропилен Предимствата на Semdrain са:
• Лесно сглабяне - модулният дизайн на полипропиленовите улеи улеснява сглобяването и монтажа, спестявайки време, 

усилия, и средства
• Висока якост - Усъвършенстваната конструкция на отводнителния канал SemDrain осигурява по голямата му здравина, 

защита вайки го от увреждане по време на транспорт, монтаж и експлоатация.
• Хидравлична проводимост - гладката заоблена вътрешна повърхност на линейните отводнители, е предпоставка за по 

висок дебит. Същевременно това позволява самопочистване и се избягват натрупване на отлагания.
• Химическа устойчивост - благодарение на превъзходната полипропиленова конструкция, SemDrain е в състояние да устои 

на повечето химични агенти, като:киселини , соли, основи, горива , масла, мазнини и др.
• Тегло - Произведен от леки материали, едно от предимството на SemDrain е, че е по ле сен за транспортиране и монтаж.
• Устойчивост на подхлъзване - специално профилираната решетка, предотвратява подхлъзване, дори при най-тежки кли-

матични условия
• Заключване - двуточково защитно заключване осигурява защита от кражба.
Дренажни тръби за улавяне на атмосферни води от тревни, скатни, площадкови и други повърхности и отводнителни 

зони, съгласно стандарт DIN 4262-1
Отводнителни сифони за покриви, тераси, балкони и дворове, съгласно БДС EN 1519, VDI 3806, DIN 1986-100,  

БДС EN 12056-3



• Пречистване на атмосферни води

Водата се пречиства чрез съответни 
пречиствателни съоръжения под-
ходящи и респективно ефикасни за 
пречистването на съответния замър-

сител в атмосферните води. Елемен-
тите състъвляващи тази част от сис-
темата, отговарят на минималните 
изисквания на съответния продукт, 

стандарт за съвместимост, инстала-
ция, експлоатация, мониторинг, под-
дръжка и почистване.

• Транспортиране и разпределяне на атмосферни води

Водата се транспортира и разпределя 
чрез подходящи канализациони сис-
теми и продукти. Последните отгова-

рят на минималните изисквания на 
съответния стандарт за съответния 
елемент и изискванията за полагане, 

експлоатация и поддръжка съгласно 
БДС EN 1610 и БДС EN 752.

Маслоуловители, съгласно БДС EN 858-1,2
Мазниноуловители, съгласно БДС EN 1825-1,2
Филтърни шахти, съгласно БДС EN 13598-2
Резервоари за седиментация, съгласно DWA-M 153
Комбинирани филтърни шахти-Hydrosystem, съгласно DWA-M 153

Тръби и фитинги, съгласно БДС EN 13476-2,3
Инспекционни шахти-Prakto, съгласно БДС EN 476 и БДС EN 13598-2
Ревизионни шахти-PRO, съгласно БДС EN 13598-2
Разпределителни шахти-Manifold, съгласно БДС EN 13598-2
Помпени станции-Profos, съгласно стандард БДС EN 12056-4



• Задържане/съхранение на атмосферни води

Водата се събира в блокчетата 
Stormbox по време на дъжд и се от-
вежда от системата чрез контроли-
ран отток към подходящ приемник.  
За целта системата от блокчета се 

обвива с геомембрана от избрания 
материал (ПП, ПЕ, PVC) за да се съз-
даде непропусклив обем. Предвижда 
се геотекстил-тъкан за защита на гео-
мембраната от повърхноста на блок-

четата и срещу едри частици, които 
могат да я наранят от околният поч-
вен слой.

• Инфилтрация на атмосферни води

Водата се събира в блокчетата 
Stormbox по време на дъжд и се ин-
филтрира в почвения слой в продъл-
жение на определен период от време 
6-72 часа, съгласно ATV-DVWK-A-139, 

след като спре дъждът. За целта сис-
темата от блокчета се обвива с гео-
текстил-нетъкан за да предпази за-
пълването на блокчетата с частици 
от околната почва.

• Контролиране на атмосферните води

Има възможност за контрол на ка-
чество и количеството на атмос-
ферните води след пречиствателно 
съоръжение преди системата за ин-

филтриране или задържане. Препо-
ръчително е дистанционното отчита-
не на замърсителите.

Блокчета Stormbox, съгласно DWA-A 138
Геотекстил-нетъкан, съгласно БДС EN 13252
Свързваща кутия, като ревизионна шахта за вход (DN 160, 200, 250, 315, 400), 

инспекция и почистване на системата.
Страничен вход/адаптер за включване в системата с диаметри на вкл.  

по големи от DN 200, или DN250, 315, 400 и 500.

Блокчета Stormbox, съгласно DWA-A 138
Геотекстил-тъкан, съгласно БДС EN 13252
Геомембрана, съгласно БДС EN 139671
Свързваща кутия, като ревизионна шахта за вход (DN 160, 200, 250, 315, 400), инспекция и почистване на системата.
Страничен вход/адаптер за включване в системата с диаметри на вкл. по големи от DN 200, или DN250, 315, 400 и 500.



Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

• Регулирано изпускане на атмосферни води

Водата се отвежда към съответен повърхностен или подземен приемник, в определени от съответна инстанция количества, 
които да не претоварват приемника.

• Поддръжка, инспекция и почистване на системата за атмосферни води

Цялата система може да бъде ин-
спектирана или почиствана със съ-
ответните устройства. Налягането в 
системата на почистващите устойства 
е в границите 60-80 бара, като това 

позволява почистването на утайки и 
частици със скорост 6-12 м/мин. Вся-
ка една част изграждаща системата 
и описана по-горе може да бъде ин-
спектирана или почиствана съгласно 

минималните изисквания за съответ-
ното съоръжение. Поддръжката на 
елементите и съоръженията е лесна и 
това води до дълъг експлоатационен 
живот на цялата система.

Регулатор на оттока до 20 л/с, съгласно БДС EN 13598-2 
Vortex-регулатор на оттока от 21 л/с до 600 л/с


