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22Ar teko tai matyti?



33Kodėl taip yra?

§ Neurbanizuotose teritorijose
ü 80% kritulių natūraliai įsigeria į gruntą
ü 20% kritulių nuteka į atvirus vandens telkinius

Nuteka 20%

Įsigeria  80%

Krituliai

Krituliai

Nuteka 80%

Įsigeria  20%

§ Urbanizuotose teritorijose
ü 80% kritulių nuteka į atvirus vandens telkinius
ü 20% kritulių natūraliai įsigeria į gruntą



44Ką daryti, kad tai nesikartotų?

Planuojant naują statybą
§ Suskaičiuoti nuotekų srautus ir numatyti jų galimą padidėjimą
§ Parinkti sprendimą ir suprojektuoti lietaus nuotekų valdymą
§ Teisingai sumontuoti ir eksploatuoti suprojektuotą sprendimą

Jau urbanizuotose teritorijose esamos situacijos
sprendimų galimybės

§ Didinti esamų vamzdynų diametrą
§ Šalia kloti papildomą vamzdyną
§ Dalį lietaus nuotekų infiltruoti į gruntą
§ Perteklinį lietaus nuotekų srautą akumuliuoti
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Lietaus nuotekų
surinkimas

Lietaus nuotekų
transportavimas

Lietaus nuotekų
valymas

Lietaus nuotekų
infiltravimas/kaupimas

Tegra
lietaus nuotekų nuo

kietųjų dangų
surinkimo  šulinėliai

Quick Stream
vakuuminė lietaus
nuotekų surinkimo

sistema nuo
plokščių stogų

X-Stream
Vamzdžiai ir jungtys

Tegra
Inspekciniai šuliniai

Srauto reguliavimo
įrenginiai

Labko
lietaus nuotekų valymo

įrenginiai (smėlio ir purvo
nusodintuvai, naftos

skirtuvai)

AquaCell
lietaus nuotekų infiltravimo į

gruntą sistema

Q-Bic
lietaus nuotekų infiltravimo ir

kaupimo sistema

Išleidimas /
antrinis

panaudojimas

Labko
stiklaplasčio
rezervuarai

Q-Bic
kaupimo
sistema

Intesio – protingi lietaus nuotekų tvarkymo sprendimai iš Wavin



6Sprendimai savivaldybių projektuose



7Sprendimai pramoniniuose ir komerciniuose projektuose



88Lietų nuo stogo galima nuvesti ir taip



99Vakuuminė lietaus nuotekų surinkimo sistema nuo plokščių stogų

Wavin QuickStream siphonic
roof drainage system

Conventional
roof drainage system

Wavin QuickStream vakuuminė
lietaus nuvedimo sistema

Savitakinė lietaus
nuvedimo sistema

Mažiau įlajų

Mažiau darbų

Daugiau darbų

Jokių nuolydžių
horizontaliuose
vamzdžiuose

Mažiau žemės darbų
Mažesni vamzdžių
diametrai

Didesni vamzdžių
diametrai

Daugiau įlajų
Žemės darbai
aplink
ir po pastatu

Nuolydis
horizontaliuose
vamzdžiuose



1010Paviršinių lietaus nuotekų valymas

Didelių ir vidutinių našumų paviršinių lietaus nuotekų valymo sistema Labko bypass
§Labko FRW Basic, EuroHEK, EuroPEK Roo, EuroNOK FRW
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Blokai „AquaCell Lite“ sukurti naudoti
sutvarkytose ir apželdintose bei kitose ne
transporto eismo zonose, kur atsparumas
didelėms apkrovoms nėra aktualus.

Blokai „AquaCell Core“ idealiai tinka
zonoms, reguliariai veikiamoms sunkiojo
transporto apkrovų, ypač didesniems
projektams.

Blokai „AquaCell Plus“ tinkami
eksploatuoti dideliame gylyje ir (arba) tais
atvejais, kai numatoma atlikti vidaus
kontrolę. Ši sistema neturi galimybės būti
plaunama iš vidaus.

Aquacell lietaus nuotekų infiltravimo į gruntą sistema



1212Q-Bic lietaus nuotekų kaupimo ir infiltravimo į gruntą sistema

§ Sistemą Q-Bic galima naudoti visų dydžių ir
rūšių teritorijose perteklinėms lietaus
nuotekoms kaupti arba infiltruoti į gruntą.

§ Q-Bic sistema puikiai tinka naudoti
urbanizuotuose teritorijose, kur nėra galimybės
didinti esamo nuotekų vamzdyno diametrą arba
šalimais kloti papildomą lietaus nuotekų
vamzdį.



1313Blokų inspekcija



1414Blokų plovimas



15Lietaus nuotekų srautų reguliavimo įrenginiai

§ Lietaus srauto reguliavimo įrenginys nukreipia lietaus nuotekų srautą į kaupimo
rezervuarą tuo atveju, kai lietaus nuotekų tinklas yra užpildytas ir kyla potvynio pavojus.

§ Srauto reguliavimo įrenginiai iki tam tikro dydžio riboja iš kaupimo sistemos išleidžiamų
lietaus nuotekų srautą. Lietaus nuotekų tinklams atsilaisvinus, vanduo iš kaupimo
rezervuaro išleidžiamas į tinklus.



16INTESIO – protingi lietaus nuotekų tvarkymo sprendimai iš Wavin


