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wilo proponuje różnorodne rozwiązania systemów 
wykorzystania wody deszczowej w domach jedno- 
i wielorodzinnych, a także w większych budynkach. 
Systemy te zbudowane są na bazie różnych typów 
pomp zależnych od konfiguracji systemu w obiek-
cie. Szczegółowe informacje na temat projektowa-
nia systemów, w tym obliczania przewidywanej po-
wierzchni zlewni, magazynowania wody, filtracji, 
doboru pomp i systemów pompowych są dostępne 
w specjalnym poradniku dedykowanym tej tematyce.

Wilo-RAiN1 – gotoWA ceNtRAlA 
deszczoWA do domóW i mAłych 
obiektóW

Jedną z ciekawszych propozycji jest urządzenie 
wilo-RAIN1. w dużym skrócie jest to gotowe do 
podłączenia urządzenie z pojedynczą pompą, za-
opatrujące obiekt w wodę deszczową, jako kom-
paktowy moduł do domów jednorodzinnych i ma-
łych obiektów komercyjnych.

wykorzystanie wody deszczowej to przyszłościowe 
rozwiązania pod kątem ochrony środowiska 

naturalnego i światowych zasobów 
wodnych. Stosując systemy 

wykorzystania wody deszczowej 
w obiekcie, zmniejsza się zużycie 

wody wodociągowej, a tym 
samym obniża także koszty 

związane z ilością ścieków 
odprowadzanych do 

kanalizacji. wśród różnych 
pomp do deszczówki wilo 

proponuje nowoczesną 
kompaktową centralę 

deszczową wilo-RAIN1  
z automatycznym dopustem 

wody pitnej, dedykowaną 
do budynków mieszkalnych 

oraz małych obiektów 
komercyjnych.

Wilo-RAiN1 – deszczóWkA 
dobRze zAgospodARoWANA
w pełni automatyczne wykorzystanie wody deszczowej
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Schemat instalacji wykorzystania wody deszczowej z zastosowaniem urządzenia wilo-RAIN1

http://www.instalreporter.pl
https://wilo.com/pl/pl/Produkty-i-zastosowania/Wyszukiwarka-pomp/Wilo-RAIN1_590.html
https://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo418778/4542410/wilo418778.pdf
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wilo-RAIN1 to urządzenie do wykorzystania wody 
deszczowej w celu zasilania wodą urządzeń, ta-
kich jak spłuczki toaletowe, pralki czy systemy 
nawadniania ogrodu.
Instalacja lub wymiana jest prostsza i szybsza 
dzięki zwartej, znormalizowanej konstrukcji zgod-
nej z normami EN 1717 i DIN 1989 oraz licznym 
opcjom podłączenia hydraulicznego. Komfor-
tową i niezawodną obsługę zapewnia ponadto 
intuicyjny interfejs w połączeniu z inteligentny-
mi funkcjami, takimi jak programy umożliwiają-
ce samoczynne zabezpieczenie.
wilo-RAIN1 to centrala deszczowa z automatycz-
nym dopustem wody pitnej. Zastosowanie do-
pustu wody wodociągowej zapewnia ciągłość  
i gwarancję pracy instalacji w okresie suszy i nie-
dostatku wody deszczowej w zbiorniku magazy-
nującym. Jest jednak tak wykonana, że nie ma 
możliwości przepływów zwrotnych zanieczysz-
czonego płynu do instalacji wodociągowej, po-
wstałych w wyniku przeciwciśnienia zwrotnego 
oraz/ lub zalewarowaniu.
Do budowy urządzenia użyto trwałych materia-
łów, a wszystkie części mające kontakt z medium 
są odporne na korozję. Korpus pompy wykona-
ny jest z technopolimeru, wirniki i płaszcz stop-
niowany z norylu 30% GF, pokrywa pompy oraz 
wał ze stali nierdzewnej, a uszczelnienie mecha-
niczne z ceramiki/węgla.

Wilo-RAiN1 składa się z następujących 
elementów:
• samozasysającej pompy wirowej HiMulti 3 P, za-
montowanej na ramie fundamentowej z amor-
tyzatorem drgań
• zbiornika pojemności 11 l do uzupełniania świe-
żą wodą z zaworem pływakowym
• zaworu 3-drogowego
• węża przyłącza upustowego Rp 1”
• węża przyłącza ssącego Rp 1”

• przyłącza do miejskiego systemu zaopatrzenia 
w wodę R 3/4”
• przewodu zasilającego 1,5 m i wtyczki
• wyłącznika pływakowego z przewodem o dłu-
gości 20 m do kontroli poziomu deszczówki  
w zbiorniku
• styku bezpotencjałowego dostępnego do pod-
łączenia opcjonalnego zewnętrznego alarmu lub 
sygnalizacji awarii
• przekaźnika do opcjonalnej pompy zatapialnej
• elektronicznego przełącznika sterowania ze zin-
tegrowanym wykrywaniem przepływu zerowe-
go i analogowym czujnikiem ciśnienia po stro-
nie tłocznej
• interfejsu z przyciskami, 7-segmentowego wy-
świetlacza i diody LED

Parametry techniczne
• Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50 Hz.
• Stopień ochrony: IPX4
• Silnik z zabezpieczeniem termicznym za pomo-
cą zintegrowanej sondy
• Max. ciśnienie robocze: 8 bar
• Ciśnienie załączenia: 1,5 bar
• Max. wysokość zasysania: 8 m
• Maks. temperatura medium: +5°C do +30°C
• Temperatura otoczenia: +5°C do +40̊ C

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola

tel. 22 702 61 61
wilo.pl@wilo.com, www.wilo.pl
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Dlaczego warto wykorzystywać Deszczówkę?

wykorzystanie wody deszczowej dzięki specjalnie zaprojektowanym systemom, jest korzyst-
ne i przyjazne dla środowiska naturalnego, zarówno w domu, ogrodzie, jak i dużych komplek-
sach biurowo-handlowych, ponieważ oprócz higieny osobistej, picia i przygotowania potraw 
wykorzystanie wody pitnej na pozostałe cele gospodarcze nie jest konieczne. Analizując struk-
turę dziennego zapotrzebowania na wodę na jednego mieszkańca można zauważyć, iż po-
nad połowa z normatywnych 150 litrów/os*d, przypada na cele, na które nie potrzebujemy 
wody pitnej. Oznacza to, iż każdy z nas może oszczędzić ok 77 litrów wody pitnej dzięki wy-
korzystaniu wody deszczowej. Chronimy tym samym środowisko i domowy budżet.

zapotrzebowanie w wodę:
• wyłącznie woda pitna: prysznic i kąpiel, zmywanie naczyń, higiena ciała, gotowanie i spo-
życie, pozostałe,
• wykorzystanie wody deszczowej: podlewanie ogrodu, jako woda gospodarcza, spłukiwa-
nie toalet, pranie.
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 Wprowadzenie

Zaopatrzenie w wodę
Poradnik wykorzystania wody deszczowej

Wprowadzenie
Woda to życie!
Potrzebujemy świeżej wody do naszego codziennego 
życia, do produkcji artykułów spożywczych 
i przemysłowych. Dlatego to tak szczególnie ważne, 
aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu wody i jej 
nieefektywnemu użytkowaniu.

Prawie jedna czwarta ludności nie ma dostępu do 
wody pitnej, co uświadamia, że potencjalna walka o nią 
stwarza możliwości konfliktu na całym świecie. Woda 
pitna jest niezbędna do życia i nie ma dla niej substytutu.

Ile możemy oszczędzić?
Zmiany klimatu powodują długie okresy bezdeszczowe 
oraz nawalne deszcze w krótkim okresie. Dodając do 
tego fakt, że w obszarach zabudowanych występują 
duże powierzchnie utwardzone można stwierdzić, że 
magazynowanie i wykorzystywanie wody deszczowej 
są niezbędne dla zrównoważonej gospodarki wodnej. 
W ciepłych miesiącach coraz częściej spotykamy się 
z ograniczeniami poboru wody wodociągowej na cele 
podlewania roślin. Latem zużycie wody zazwyczaj rośnie, 
a ilość opadów jest nierównomierna. Wykorzystanie 

wody deszczowej dzięki specjalnie zaprojektowanym 
systemom, jest korzystne i przyjazne dla środowiska 
naturalnego, zarówno w domu, ogrodzie jak i dużych 
kompleksach biurowo-handlowych, ponieważ 
oprócz higieny osobistej, picia i przygotowania 
potraw wykorzystanie wody pitnej na pozostałe cele 
gospodarcze nie jest konieczne. Eliminuje to potrzebę 
wykorzystywania wody pitnej na pozostałe cele 
gospodarcze z wyjątkiem higieny osobistej, picia i 
przygotowania potraw. Analizując strukturę dziennego 
zapotrzebowania na wodę na jednego mieszkańca 
można zauważyć, iż ponad połowa z normatywnych 
150 litrów/os*d, przypada na cele, na które nie 
potrzebujemy wody pitnej. Oznacza to, iż każdy z nas 
może oszczędzić ok 77 litrów wody pitnej dzięki 
wykorzystaniu wody deszczowej. 

Chronimy tym samym środowisko i domowy budżet. 
Najwyższy koszt za pobór oraz odprowadzanie wody 
i ścieków w Polsce w 2016 roku wynosił 18,01 zł 
w Mysłowicach (odpowiednio 7,11 zł za wodę pitną oraz 
10,90 zł  za odprowadzanie ścieków). Średni koszt wody 
w 2016 roku w Polsce wyniósł 4,60 zł (brutto). Średni 
koszt odprowadzania ścieków w 2016 roku w Polsce 
wyniósł 6,60 zł (brutto).

Kilka dobrych powodów, aby wykorzystywać 
wodę deszczową 
1.  Woda deszczowa to przyszłościowe rozwiązanie pod 

kątem ochrony środowiska naturalnego i światowych 
zasobów wodnych. 

2.  Wykorzystanie wody deszczowej pozwoli zredukować 
zużycie wody wodociągowej i dzięki temu obniżyć 
koszty eksploatacyjne.

3.  Wykorzystanie wody deszczowej oznacza odciążenie 
sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, 
a co za tym idzie – ich dłuższe i sprawniejsze 
funkcjonowanie. 

4.  Stosując systemy wykorzystania wody deszczowej 
w swoim obiekcie, zmniejszasz zużycie wody 

wodociągowej, a tym samym koszty związane 
z ilością ścieków odprowadzanych do kanalizacji.  

5.  W wielu przypadkach woda deszczowa jest wolna od 
minerałów takich jak magnez, czy węglan wapnia, 
dzięki czemu podczas mycia nią okien nie pojawiają 
się smugi. 

6.  Zastosowanie systemów wykorzystania wody 
deszczowej pozwala na spokojne planowanie budżetu 
domowego bez strachu o wzrost cen wody czy 
kosztów odprowadzania ścieków.

7.  W przypadku budynków komercyjnych zastosowanie 
systemów wtórnego wykorzystania wody deszczowej 
pozwala na zdobycie dodatkowych punktów 
w systemach certyfikacji budynków ekologicznych 
w standardzie BREEAM lub LEED.
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Dzienne zapotrzebowanie na wodę wynosi ok. 150 litrów na osobę w Polsce.

Dzienne zapotrzebowanie na wodę wynosi ok. 150 litrów na osobę w Polsce
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