
1

Система за 

управление  на  

атмосферни  води



Основните проблеми, 

свързани с наводненията 

в урбанизираните 

територии произтичат от 

атмосферните води. 

ЛИПСА НА ДОБРО  

УПРАВЛЕНИЕ.



Градоустройство, свързано с 
управление на водите

Сътрудничество в областта на 

управлението на водите, 

градоустройството и ландшафтната 

планировка. Така се разработват 

обединяващи стратегии целящи да се 

приближи градския воден цикъл колкото 

се може по-близо до естествения. 



Какво е устойчиво управление на 
атмосферните води? 
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•Цел 

✓Намаляване на обема на атмосферните води

✓Третиране найблизко до източника

✓Естествен цикъл на водата

✓Децентрализирани решения

• )



Технически елементи и решения 
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•Употреба на дъждовната вода 

•Третиране на дъждовната вода 

•Задържане и инфилтрация на дъждовната вода

•Отвеждане на дъждовната вода

•Изпарение и отделяне на влага от растенията



Какво представлява Raineo?

• Децентрализирана мрежа

• Отводнителна система, за управление, контролиране 
и регулиране на атмосферните води чрез отделни 
елементи и процеси, изграждащи системата.

• Цялостно решение следващо цикъла на атмосферните 
води в природата. 



Какви проблеми решава Raineo?
➢Предпазва от наводнения в урбанизираните площи и 

територии.
➢Контролира и регулира оттока на атмосферните води.
➢Намалява диаметрите на канализационните тръбите и 

обемите в ПСОВ - намалява инвестициите и 
експлоатационните разходи.

➢Пречиства атмосферните води преди заустването им в 
повърхностни води или инфилтрация към почвата.

➢Позволява задържане на големи водни обеми.
➢Намалява на въздействието върху околната среда на езера, 

реки и водоеми.
➢Възобновява, поддържа и опреснява подпочвените води.
➢Има голяма ефективност и дълъг експлоатационен живот.



Какви са отделните процеси в 
системата Raineo?

• Улавяне на атмосферните води 
• Транспортиране и разпределяне на 

атмосферни води 
• Пречистване на атмосферни води 
• Мониторинг и контрол на пречистените 

атмосферни води
• Инфилтрация на атмосферни води в почвата
• Задържане/съхранение на атмосферни води 
• Регулирано изпускане на задържаните 

атмосферни води 



От какво се състои системата 
Raineo?
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Защо и какво е мястото на всеки 
един елемент в системата Raineo?
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Улавяне и събиране на атмосферните води



Защо и какво е мястото на всеки 
един елемент в системата Raineo?

11

Транспортиране и разпределение



Защо и какво е мястото на всеки 
един елемент в системата Raineo?

12

Сепариране и пречистване







Защо и какво е мястото на всеки 
един елемент в системата Raineo?
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Инфилтрация или задържане





Дренажните блокчета STORMBOX са
предназначени за съхранява дъждовната вода
чрез складиране и без налягане разделяне и
дренаж в почвата.

Задържат попадналите води от повърхността и
равномерното ги разпределят към подземните
водни системи.



ПРИ ПРАВИЛЕН МОНАЖ СИСТЕМАТА ИЗДЪРЖА 
НА НАТОВАРВАНЕ ОТ ТРАФИК SLW60-60тона
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Защо и какво е мястото на всеки 
един елемент в системата Raineo?
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Поддръжка и ревизия



●

Нашите 
предложения



Дренажните блокчета STORMBOX са

предназначени за съхранява дъждовната вода 

чрез складиране и без налягане разделяне и 

дренаж в почвата.

Задържат  попадналите води от повърхността и 

равномерното ги разпределят  към подземните 

водни системи.



1. Взимаме данни за дъжда, за съжаление

малко повърхностно, понеже страната е 

разделена само на две зони - първа и втора

2. Ние сега приемаме, но ще даваме на 

клиента най-важния параметър -

инфилтрационната скорост, чрез 

инфилтрометъра

3. Разчитайки на това и на някои теренни 

условия ние изготвяме проект за клиента за 

дренажната призма.

4. Всичко дотук е безплатно за него, (поне за 

сега, понеже може да взимаме някакви пари 

за измерването на инф. скорост…в бъдеще)

Date ‒ Title Insert Text

●Досега



● Клиентът инсталира

системата

raineo



● Какво става по време на 

експлоатацията ?

● Колко често и кога да 

почистваме системата?
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● Как да сме полезни и 

помогнем на нашите

клиенти ?

● Клиент PipeLife

raineo



Поставяме устройство за измерване на 

МЯСТО

(много важно, понеже ще дава реалните параметри), 

за:

•Данни за всеки дъжд в реално време

•Данни за водното ниво в призмата - преливане

•Температура в призмата

•PH в призмата

•Камера за наблюдение

Предвиждани действия



● Сравнение на данните от 

предпроектните

проучвания (теорията) и 

реалните резултати
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●• Ще знаем точно какво влиза в 

системата

●• Какво има вътре

●• Как инфилтрира

●• Нужно ли е да се прави корекция на 

съоръжението

●• Кога да се почиства съоръжението

●• Дали замърсява почвата и т.н.

raineo

●Предимства за клиента



● Имаме

● Допълнителен реален 

онлайн мониторинг

raineo



● Примерен вид на устройството

raineo



raineo



raineo



raineo







Raineo из Европа.
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Области на приложение



●Области на приложение

летища, паркинги Градски територии

пътища

ЖП линии
Спортни площадки

Области на приложение



Без система като RAINEO
ние няма да бъдем в 
състояние да уловим, 

задържим и повторно да 
използваме този ценен 

ресурс - ВОДАТА




