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1.0 Načrtovanje

1.1 Splošna opozorila

REWATEC-ovi  ponikovalni  igluji  so  prostorsko  varčni  in  so  namenjeni  decentralnemu
ponikanju padavin iz strešnih in balkonskih površin. 
Decentralno  ponikanje  padavin  se  šteje  kot  uporaba  voda  in  zanj   praviloma  potrebujete
dovoljenja (v Nemčiji v skladu z Zakonom o vodah). 
Ponikovalna voda  mora biti brez primesi in ne sme biti onesnažena. V dotočno napeljavo
mora biti vgrajen primeren filter (glej Dodatna oprema, točka 4.0).
Opozorilo: Takšen filter je nujen tudi za vodo iz pretoka naprave za uporabo deževnice, če
le-ta vsebuje izprano umazanijo iz filtrirnega sistema (»samočistilni« filtri, ali 2-potni filter)
in/ali sestavine plavajoče plasti (npr. iz pretočnega sifona). 
Pri ponikovalni vodi iz REWATEC »vrtne naprave za uporabo deževnice« filter ni potreben.
Tehnično načrtovanje ponikanja se orientira  po nemškem standard DWA A-138 in DIN
1986-100 kot tudi DWA M-153.

1.2 Mesto postavitve

Okolica mora biti dovolj propustna. Preverite propustnost tal.
Tla morajo biti dovolj trdna.
Vgradna  globina je  odvisna  od  eventualne  cevovodne  globine,  pred  določenih  vgradnih
globin in velikosti ponikovalnega igluja, kot tudi od višine nivoja podtalnice in maksimalne
višine pokrivne zemlje, ki znaša 1,5 metra.
Pri  vseh  ponikovalnih  napravah  moramo  računati  na  poplavljanje v  primeru  ekstremno
velikih padavin. Zaradi poplavljanja so potrebni ustrezni ukrepi, kot npr. primerne odtočne
površine.
Ponikovalni  igluji  so  standardno  opremljeni  za  maksimalno  prometno  obremenitev,  ki
ustreza pešcem. S primernimi tehničnimi ukrepi je mogoča povozna oblika (glej točko 2.2 in
2.3, slika 4 in 5).
Prostorska  površina je  odvisna  od  števila  ponikovalnih  iglujev  (glej  »dimenzije«)  in
prostornine gradbene jame. Oddaljenost od sosednjega zemljišča naj znaša najmanj 3 metre
(je krajevno različno določeno).
Izogibajte  se  površinam,  kjer  so  v  obsegu  3  metrov  okoli  ponikovalnega  igluja  globoke
korene in močna vegetacija. 
Oddaljenost od zgradb naj znaša najmanj 3 metre ali 1,5-kratno vrednost temeljne globine ,
če le-ta znaša več kot 3 metre.
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1.3 Dimenzije

Dimenzije ponikanja dobite iz naslednjih odvisnih 
velikosti:
- velikost priključene površine (streha, 

terasa);
- zmožnost ponikanja tal;
- količina predvidenega dežja: določimo iz 

krajevnih razmer padavin, oz. uradni podatki.

Slika 1
* za izdelavo dotoka (sistem Profi) izžagajte krog 510;
ni vključeno k vgradnji

Število ponikovalnih iglujev S 900 glede na velikost priključne površine in razmer tal
Obdajajoča tla      Priključna površina [m2] 50 100 150 200 300
Grobi pesek 1 1 2 2 3
Srednji/fini pesek 1 2 3 4 6
Fini pesek/muljasti pesek 2 3 4 6 8
Peskasti mulj 2 3 5 7 10
Opozorilo: vrednosti v tabeli služijo le za orientacijo: Bazirajo na podlagi podatkov iz DIN
1986-100 za določanje količine padavin, ki vsaki dve leti v podobni količini padejo v večini
krajev  v  Nemčiji.  Točni  izračun  podatkov  lahko  na  podlagi  povpraševanja  dobite  na
Deževnica-Hotline.

1.4 Polnilni material

Če obstoječa tla izpolnjujejo naslednje pogoje, ne potrebujete dodatnega materiala za zasip.
Pogoji:
Polnilo jame (B1 na slikah 2, 3, 4, 5 pod točko 2.1 do 2.4): dobra nosilnost, propustnost, brez
koničastih ali ostrih delcev; npr. mešanica gramoza in peska ali pesek z zrni 0/32, 2/16 ali
podobno.
Polnilo na izhodnih površinah igluja (B2 in B3 na slikah 2, 3, 4, 5): dobra nosilnost, zelo
dobra propustnost in brez koničastih  ali  ostrih  delcev,  z zrni >30 mm,  kot npr.  mešanica
gramoza ali pesek z zrni 8/32.
Gramozna nosilna plast (B4 povozna verzija, slike  3, 4, 5: zelo dobra nosilnost, kot npr.
zdrobljeno kamenje, ruševine z velikostjo 0/45.

Opozorilo:  Če zaradi zunanjih pogojev (neprimeren polnilni material, močno izprana mesta
na pokrivni ali stranskih plasteh zemlje) grozi vdor umazanije v ponikovalni iglu ali njegovo
bližnjo okolico, vgradite varnostno plast iz Geo-rune (glej dodatna oprema).  
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2.0 Vgradnja

2.1 Vgradnja pohodne verzije

       

Slika 2

A1/C2: A1:  Pokrivna  zemlja,  maksimalno  1500 mm;  C2:  vgradni  del  nad  ponikovalnim
iglujem (jašek odzračevalne napeljave ipd.). Če vgradite takšen del, ustreza A1 aktivni višini
gradbenega elementa.
A2: Širina delovnega prostora, naj pri globini jame >1,25 m, znaša najmanj 500 mm.
B1: Polnilni material: glej točko 1.4.
B2: Gramozna plast (glej točko 1.4) okoli izhodnih plasti, ca. 200 mm debela, do ca. 100 mm
nad vrhnjimi izhodnimi odprtinami.
B3: Gramozna  plast  (glej  točko 1.4)  pod iglujem ca.  100 mm debela;  dobro  zatesite,  da
preprečite posedanje.
B4: Okoliška zemlja, pomembno za propustnost.
C1: Predpriklopljen element, npr. filter, nadaljnji iglu.
C2: Vgradni element nad iglujem, npr. jašek, odzračevanje, glej tudi A1.

Časovni potek vgradnje:
1. Izkop vgradne jame (Upoštevajte naklonski kot in širino delovne površine!).
2. Polnjenje in zatesnitev (strojno ali 3 delovne faze z ročnim tolkačem) ca. 100 mm

debele gramozne plasti na temeljih jame (B3).
3. Polnjenje in zatesnite gramozne plasti okoli izstopne površine igluja (B2) in ostalega

prostora s  polnilnim materialom (B1) v posamičnih  plasteh,  debeline  ca.  100 mm,  do
odprtin za priklop cevi. Tesniti  morate po plasteh, ročno – ne strojno – npr. z ročnim
tolkačem.

4. Instalacija priklopnih cevi (glej primer vgradnje na slikah 7 in 8 pod točko 3.1-3.3).
5. Po  instalaciji  cevi,  je  potrebno  preostanek  jame  plastno  zapolniti  s  polnilnim

materialom in zatesniti, kot je zgoraj opisano.
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2.2 Vgradnja povozne verzije brez dostopa

Slika 3

Pomembno opozorilo: Brez dostopa ni mogoča inšpekcija ali čiščenje. To verzijo uporabite
le pri zelo čisti vodi.
A1: Širina delovnega prostora, naj pri globini vgradne jame >1,25 m znaša najmanj 500 mm.
B1: Polnilni material: glej točko 1.4.
B2: Gramozna plast (glej točko 1.4) okoli izhodnih površin, debeline ca. 200 mm, do ca. 100
mm nad najvišjo izhodno površino.
B3: Gramozna plast (glej ročko 1.4) pod iglujem, debeline ca. 100 mm, dobro zatesnjena, da
se izognete posedanju.
B4: Prodna nosilna plast (glej točko 1.4), debeline ca. 200 mm.
B5: Povozna plast (tlakovci, trata, beton ipd.).
B6: Okoliška zemlja, odločujoča za prepuščanje.
C1: Predpriključen element, npr. filter, dodatni iglu.

Časovni potek vgradnje:
1. Izkop vgradne jame (Upoštevajte naklonski kot in širino delovne površine!).
2. Polnjenje in zatesnitev (strojno ali 3 delovne faze z ročnim tolkačem) ca. 100 mm
debele gramozne plasti (priporočamo grobi gramoz, npr. 8/32) na temeljih jame (B3).
3. Polnjenje in zatesnite gramozne plasti okoli izstopne površine igluja (B2) in ostalega
prostora s polnilnim materialom (B1) v posamičnih plasteh, debeline ca. 100 mm, do odprtin
za priklop cevi. Tesniti morate po plasteh, ročno – ne strojno – (npr. z ročnim tolkačem v treh
delovnih stopnjah na plast) (glej točko 1.4).
4. Instalacija priklopnih cevi (glej primer vgradnje na slikah 7 in 8).
5. Zasip  in  zatesnitev  vgradne  jame,  kot  opisano,  do  ca.  300  mm  pod  zemeljskim
površjem.
6. Nanos in zatesnitev nosilne prodne plasti (B4), kot je opisano pod točko 3.
7. Vgradnja povozne površine (B5).
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2.3 Vgradnja povozne verzije B125 za tovorna vozila (osna obremenitev do 8 ton, za
parkirne prostore, dovoze itd.)

   

  

Slika 4: Primeri vgrajenih komponent, od leve proti desni: Predfilter Maxi Plus; ponikovalni 
iglu z izravnalnim obročem (dodatna oprema); ponikovalni iglu Standard – nadgradnja

A1 celotna globina vgradne jame B5 prometna površina (tlakovci, beton ipd.)
A2 globina med dnom in nosilno prodno B6 okoliška zemlja, odločujoča za prepuščanje
plastjo B7 polnilni material, glej 1.4, dobro zatesnjeno
A3 ca. 200 mm nosilne prodne plasti B8 naklonski kot
A4 ca. 200 mm prometne površine C1 filter Maxi Plus (glej dodatna oprema)
B1 polnilni material, glej 1.4 C2 podaljšek cevi za predfilter Maxi Plus (glej 
B2 gramozna plast okoli izstopne površine dodatna oprema)
glej 1.4 C3 izravnalni obroč (glej dodatna oprema) 
B3 gramozna plast kot B2, dobro zatesnjena C4 pokrov jaška B125 (glej dodatna oprema)
B4 nosilna prodna plast, glej 1.4 C5 Nosilni obroč za pokrov jaška

Časovni potek vgradnje:
1. Izkop vgradne jame (Upoštevajte naklonski kot in 500 mm širok delovni prostor!).
2. Polnjenje ca. 150 mm debele gramozne plasti ob ponikovalnem igluju (B3) in ca. 200 mm

debele  plasti  polnilnega  materiala  (B7)  ob  filtru.  Pri  75  mm  (gramoz)  oz.  100  mm
(polnilni material) zatesnite, strojno ali v treh delovnih stopnjah (ročni tolkač). 

3. Polnjenje in zatesnite gramozne plasti (B2) okoli izstopnih površin in ostalega prostora s
polnilnim materialom (B1) v posamičnih  plasteh,  debeline  ca.  100 mm,  do odprtin  za
priklop cevi. Zatesnitev poteka v treh delovnih stopnjah s pomočjo ročnega tolkača (ne
uporabljajte strojev).

4. Instalacija priklopnih cevi (glej primer vgradnje, točka 3.1-3.3).
5. Zasip in zatesnitev vgradne jame z B1, kot je v točki 4. opisano, do višine nosilne prodne

plasti (B4).
6. Nanos in zatesnitev nosilne prodne plasti (B4), kot je opisano do predvidene prometne

površine (B5).
7. Vgradnja povozne površine (B5).  Nosilni  obroč (C5) za pokrov jaška (C4) vgradite  v

prometno  površino  tako,  da  se  pritisk  prometne  obremenitve  ne prenaša  na  iglu,  tudi
posredno iz izravnalnega obroča ne.
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3.0 Primeri vgradnje
Ti primeri predstavljajo nekatere od številnih možnosti, da z REWATEC-ovimi elementi 
opremite ponikovalno napravo na visokem tehničnem nivoju. Nadaljnje možnosti oblikovanja
lahko realizirate z dodatno opremo, ki jo lahko najdete v katalogu in v tej tehnični 
dokumentaciji. Vsak kos dodate opreme ima posebno tehnični dokumentacijo za vgradnjo, 
montažo, delovanje in vzdrževanje.

3.1 Sistem Profi
Primer  oblikovanja  Sistem  Profi,
pohodno

A Pokrov  jaška  Top  Cover,  vključena
pohodna  verzija  v  Profi  paketu
ponikovalnega igluja 900
B Kontrolni  prikaz  WIMPI  (glej  dodatna
oprema)
C Podaljšek  jaška  VS60,  vključena
pohodna  verzija  v  Profi  paketu
ponikovalnega igluja 900
D Ponikovalni iglu 900, vključena pohodna
verzija v Profi paketu ponikovalnega igluja
900
E Potopna cev DN100 za razširitveni  iglu
(G),  (glej  dodatna  oprema).  Pri  več
zaporednih razširitvenih iglujih je potrebna
potopna cev na linijo
F Vezna  cev  DN100,  ni  vključeno  k
vgradnji
G Ponikovalni iglu za razširitev

3.2 Sistem Standard
Primer oblikovanja 
Sistem Standard, 
pohoden z odzračevanjem

A  Predfilter  Maxi  Plus
(glej dodatna oprema)
B Vezna cev z redukcijam
na  filtru  na  DN100,  ni
vključeno k vgradnji
C Ponikovalni iglu 900
D Vezna  cev  DN100,  ni
vključeno k vgradnji
E Vez  za  cev  DN100  za
odzračevanje,  ni  vključeno
k vgradnji
F Odzračevanje  (glej
dodatna oprema)
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Slika 8

3.3 Velik sklop

Pohoden velik sklop z/s:
• Osnovni Iglu Sistem Profi

kot delilnik in zbiralnik 
odvečne umazanije 
(upoštevajte opozorilo 3.1,
točka I)

• 12 razširitvenih iglujev 
Sistem Profi

• Opozorilo: Ponikovalne 
cevi speljite kot zaprto 
dolgo napeljavo skozi vse 
igluje!

• 3 osnovni igluji Sistem 
Profi, kot kontrolni jašek; 
omogočajo izpiranje cevi 
ponikovalne napeljave

Namig: Mogoča  je  optimizacija
porazdelitve  vode  s  pomočjo
prečnih vezav med linijami iglujev
(brez slike).

4.0 Dodatna oprema

Predfilter Maxi Plus (JUWR2152)

A Stanje dobave, s pokrovom Ø 350
A Dovod DN 150
B Filtrirni naboj
C Odvod DN 150
D Redukcija(e) za priklope A in C na DN100,
ni vključeno k vgradnji
Večja vgradna globina: glej podaljški cevi

Predfilter Maxi (JUWR2151) 
A Stanje  dobave,  z  lamelnimi  tesnilkami  za
DN100 in pokrovom Ø 350 A1…A3 
Priklopne  površine  za  različne  dotočne  smeri,  z
oznakami za žaganje, za lamelne tesnilke
B Filtrirna košara z odvzemno palico
C1, C2 Odtoki, za dve možni odtočni smeri
Večja vgradna globina: glej podaljški cevi
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Slika 10

Slika 11

Slika 13

Podaljški cevi (JUWR2153) za predfilter Maxi Plus in filter Maxi
                                                     

• S premikom;
• višinsko nastavljivo do 80 mm;
• možnost krajšanja z žago;
• možnost skladanja.

Filter padne cevi Rainus (JUWR2137)

• Filter padne cevi za strešne površine do 80 m2;

• premer priključka 80 – 100 mm;
• očiščena deževnica teče po padni cevi naprej;
• umazanija pada ven na strani;
• možna naknadna vgradnja.

Pokrov jaška TopCover (JUWR2065) v skladu z DIN 1989

Pohoden pokrov iz umetne mase za sisteme jaškov 600 z integriranim varovalom za otroke, v
skladu z EN 10981.  Zunanji premer 648 mm, v skladu z DIN 19596.

A Otroško varovalo  zaprto
B Otroško varovalo odprto

Pokrov jaška B125 (JUWR2023)
• Pokrov iz litega 

železa;
• povozen;
• za sisteme jaškov 

600;
• varen za otroke 

zaradi svoje teže;
• Zunanji premer 648 

mm (DIN 19596)
Pozor! Iz varnostnih razlogov imejte pokrove jaškov vedno zaprte. Pri odprtem pokrovu
je potrebno paziti, da se v bližini nenadzorovano ne zadržujejo otroci ali druge ogrožene
osebe ali živali.
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Kazalec nivoja polnjenja WIMPI (JUWR2305)

• Deluje mehanično s pomočjo plovke;
• stalni kazalec.

A Kazalni praporec
B Označevalni obroči
C Vertikalno pomikajoča kazalna palica na plavalni krogli
    (3 vezane palice, vsaka 950 mm)
D Pokrov z vodilno odprtino
E Okoliška zemlja
F Vodilna cev DN 40 z objemko, 

                                                           dobavna dolžina 1000mm
G Tesnilka v steni rezervoarja
H Mašilo z vodilno odprtino
I Stena rezervoarja

Slika 14

Odzračevanje DN 100 (JUSV2013)
Odzračevalnik iz umetne mase s pokrovom

• Ustrezen za cevi DN 100;
• možnost krajšanja z žaganjem;
• manšeta (A) nastavljiva po višini;
• lahko prekriva priključno objemko.

Slika 15

Lamelna tesnilka za cevi DN 200 (JUSV1016)

Primerna za predor cevi DN 200 skozi steno rezervoarja, npr.
za instalacijo inšpekcijske cevi na ponikovalni iglu.

Slika 16

Julij, 2013

Pridržujemo si pravice do tehničnih sprememb. Ne garantiramo za tiskarske napake.

Vsebina navodil za vgradnjo in montažo je pogoj za garancijo.
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