
STORMBOX II

Национален семинар на БАВ Инвестиции във водния сектор –

източници и неотложност

26 – 27 септември 2019 г. / Kомплекс „Старосел“



Основните проблеми свързани 

с наводненията в 

урбанизираните 

териториипроизтичат от

атмосферните води 

не доброто им управление



Защо да изберем система Raineo

и какви проблеми решава? 

● Предпазва от наводнения в 

урбанизираните площи и територии. 

● Контролира и Регулира оттока на

атмосферните води. 

● Създава децентрализирани мрежи. 

● Позволява задържане на големи

водни обеми. 

● Намалява диаметрите на тръбите

в канализационните мрежи, водещо

до намаляване на разходите

● Пречиства атмосферните води

преди заустването им в 

повърхностни води или инфилтрация

към почвата. 

●. Възобновява, поддържа и 

опреснява подпочвените води

● Запазва баланса на природата

● Има голяма ефективност и дълъг

експлоатационен живот. 



Градоустройство, свързано с 

управление на водите

Сътрудничество в областта на 

управлението на водите, 

градоустройството и 

ландшафтната планировка. Така се 

разработват обединяващи 

стратегии  и да се приближи 

градския воден цикъл колкото се 

може по-близо до естествения



STORMBOX II



Stormbox II: Статус

►Окт. 2017 г. – Март/Април 2018 г. Структурно изпитване

►Януари – начало на изпитването –

►Пролетта 2018 г.: Наличен на пазара

►Краят на 2018 г.: сертификати (KOMO, DIBT, и изпитване 

за prEN17152)

626.02.2018



STORMBOX II-Дънна плоча

► По-плътна и по-твърда дънна плоча в 

сравнение с версия 1

► Дънна плоча, оптимизирана за почистване,

което е доказано чрез изпитване

► Без скоби

► Подреждат се една до друга с връзка 

тип “пъзел”

26.02.2018



Stormbox II

► Модулът щраква на дънната плоча и в горната част една върху друга

► Без странични стени

► Без скоби
• Щраква към дъното и към кутиите по-долу

• Автоматично свързване към съседните кутии

• Подреждането на т.н. брик-бонд е  възможно във всички посоки

► ‘Опростена’ отворена-затворена. матрица

► Размерите на Stormbox II са:
• Дължина: 1200мм, 

• Широчина 600мм,

• Височина: 600мм

12.10.2016



STORMBOX II-Странични панели  -

почистващи

► По-отворена конструкция, отколкото за Stormbox I

► Приляга автоматично, просто приляга и щраква

► Оптимизиран за почистване, предпазва геотекстила

► Сглобява се на всяка странична стена

► Размери 600мм x 598мм

26.02.2018



STORMBOX II-Странични панели -

свързващи

► Подходяща връзка за цялата гама на тръби Raineo DN/OD160, 200, 

250, 315 и 400 мм

► Просто приляга и щраква

► Сглобява се на всяка странична стена

► Заменя адаптера за страничен вход

► Размери 600мм x 598мм

12.03.2019



STORMBOX II

26.02.2018

► Нетна вместимост 95,5%

► Нетен обем 415 л



STORMBOX II-Горен адаптер

(комбиниран)

► PР Вертикален адаптер от матрица за инжектиране

► Връзка на горната страна на Stormbox II

► 4 бр., с общо тегло – 0.94 кг

► Жлебове/канали за DN/OD400, 425 и 630

► Замества кутията за свързване

26.02.2018
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Всичко заедно

26.02.2018 14



STORMBOX II-Горен адаптер (един

размер)

► PE адаптер Rotomould

► Връзка на горната страна на Stormbox II

► Подходящ за ревизионни и вентилационни тръби

► Със и без муфа-DN/OD200

26.02.2018
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STORMBOX II-Горен адаптер (един

размер)

► PE адаптер Rotomould

► Връзка на горната страна на Stormbox II

► Подходящ за вертикални тръби, замества кутията за свързване

► С и без муфа-DN/OD400

26.02.2018
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STORMBOX II-Горен адаптер (един

размер)

► PE адаптер Rotomould

► Връзка на горната страна на Stormbox II

► Подходящ за вертикални тръби, замества кутията за свързване

► Със и без муфа-DN/OD630

26.02.2018
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Интелигентният Raineo Метър

► Контролира притока
▪ Сравнява действителното с прогнозираното 

водно количество на вход

▪ Наблюдава промените в очакванията

► Измерва процента на инфилтриране
▪ Предвижда кога е необходима поддръжка

Предупреждава в реално време за    

преливания и наводнения
▪ Следи нивото на вода в реално време по време 

на валежи

► Предупреждава до два дни преди 

възможни преливания и наводнения
▪ Следи наличните прогнози за валежи

5/7/19 24



Управление на атмосферните води на 

еднофамилна сграда






