
Chytré 
hospodaření 
s dešťovou 
vodou

• splachování toalet
• zálivka ovocných 

a okrasných stromů
• zálivka pěstitelských 

i okrasných zahrad
• stavebnictví
• mytí automobilů
• chladící systémy
• úklidové práce

• zpomalí odtok vody z krajiny
• dešťová voda nezasoluje půdu
• zálivkou se nastartuje 

přirozený výpar vody, povrch 
se ochladí a zvýší se vzdušná 
vlhkost

• zachytávání dešťové vody 
chrání pozemek před 
podmáčením

• rychlá návratnost vynaložené 
investice

• cena vod z vodovodního řadu 
neustále roste

• finanční podpora od státu – program 
„Dešťovka”

• dešťová voda nezanáší spotřebiče 
vodním kamenem

Má široké 
využití

Je prospěšné 
životnímu prostředí

Šetří vaše peníze

+420 464 644 014
abplast@abplast.cz
www.abplast.cz
www.abplastshop.cz



Chytré hospodaření
s dešťovou vodou

Automatická vodárna

Plně automatické vícestupňové čerpadlo
pro přívod vody v domácnosti.
Jedná se o kompaktní, lehké a mechanicky
odolné čerpadlo, které je navíc vybaveno
zařízením pro vypouštění zbytkové vody.

Podzemní nádrže
V podzemních nádržích je značně omezeno množení bakterií, 
díky tomu nedochází k rychlému znehodnocení dešťové vody.

Automatická vodárna 
s tlakovou nádobou

Domácí vodárna s motorem chlazeným 
vodou. Je vybavena LED panelem 
a ochranou proti chodu nasucho. 
Bezúdržbová tlaková nádoba je 
k čerpadlu připojena vertikálně.

Samonosná filtrační 
sada

Velikost šachty a průměr
potrubí lze zvolit dle 
předpokládaného
množství přitékající dešťové 
vody.

Sada pro automatické 
dopouštění vody do 
zásobníku

obsahuje:
signální část
sonda hladinoměru
elektromagnetický ventil

Filtr

Odstraňuje mechanické 
nečistoty z pitné 
a užitkové vody. Typově 
se rozlišují filtry určené 
pro studenou a teplou 
vodu.

Ponorné tlakové 
čerpadlo

Je vybaveno vestavěnou 
integrovanou elektronikou
pro plně automatický provoz. 
Má konstantní průtok
a je zcela bezhlučné.
K některým typům čerpadla 
lze připojit sací soupravu
s plovákovou koulí.

Automatická 
vodárna s řídící 
jednotkou

Při nedostatku dešťové vody 
v retenční nádrži zajistí řídící 
jednotka přepnutí systému 
na dodávku z vodovodního 
řadu. K sání čerpadla je 
napojen trojcestný ventil 
sdružující přívod dešťové 
vody se sběrnou nádrží 
vodovodu. U tohoto systému 
nedochází k nežádoucímu 
mísení vod.

typ objem
(m3)

průměr
(mm)

výška
(mm)

délka
(mm)

hmotnost
(kg)

ABD32 3,2 2 400 1 180 2 400 140

typ objem
(m3)

průměr
(mm)

výška
(mm)

délka
(mm)

hmotnost
(kg)

ABH315 3,15 1 400 1 700 2 400 115
ABH52 5,2 1 820 2 120 2 400 205

typ objem
(m3)

průměr
(mm)

komínek 
(mm)

délka
(mm)

hmotnost
(kg)

ABS3 3,2 1 400 300 2 300 120
ABS6 6,1 1 900 300 2 500 200
ABS9 6,9 1 900 300 3 500 250
ABS12 11,8 1 900 300 4 500 330

typ objem
(m3)

šířka
(mm)

výška
(mm)

délka 
(mm)

hmotnost
(kg)

NH75 7,5 2 000 1 800 2 500 215
NH93 9,3 2 000 1 800 3 000 245
NH105 10,5 2 000 1 800 3 500 275
NH12 12 2 000 1 800 4 000 305

Co je třeba 
zohlednit při 
výběru správné 
nádrže?

Množství 
průměrných 
srážek v dané 
lokalitě.

Plochu střechy, ze 
které bude voda 
jímána.

Účel následného 
využití dešťové 
vody.

S výběrem 
nádrže vám rádi 
pomůžeme.
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