Varčevanje z vodo in izraba deževnice
Voda je dragocena dobrina in v veliko evropskih področjih vodi potratna uporaba vode k vidnemu
znižanju gladine podtalnice. To ne ogroža samo oskrbe s pitno vodo, ampak izraža negativen vpliv
tudi do okolja in narave. Postopki varčevanja z vodo in izrabe deževnice predstavljajo smiselno
alternativo varčevanju z dragoceno pitno vodo.
Vodo uporabiti namesto zapraviti
V povprečnem gospodinjstvu porabi vsaka oseba okoli 150 litrov pitne vode na dan. Od teh 150
litrov se samo 3 odstotki uporabljajo za kuhanje in pitje. Največji delež naše pitne vode splaknemo
v stranišče (pogosto brez varčevalne tipke). Stranišča z šestimi litri vsebine in tipko za ustavljanje
pripomorejo k bistvenemu zmanjšanju porabe vode. K varčevanju z vodo precej pripomorejo tudi
varčevalne armature, tuš glave in pravilno obnašanje uporabnikov ter tudi varčna uporaba pralnega
in pomivalnega stroja.
Raba deževnice
Pri novogradnjah se lahko planira zbiralnik za deževnico že od vsega začetka. Zbrana voda se lahko
tako koristi za splaknjevanje stranišča, pralni stroj in vrt.
Namesto priključka za pitno vodo se izvede majhno omrežje za deževnico do vseh stranišč. Pri
pomanjkanju deževnice se polni napeljava s pitno vodo. Pri tem je pomembno, da sta oba sistema
popolnoma ločena in da ne obstaja nobena neposredna povezava med obema sistemoma. Za
domačo cevno omrežje imajo PE-cevi prednost pred nerjavnimi. Pocinkane omrežne cevi zaradi
možnosti rjavenja dandanes niso več primerne.
Deževnica se mora ob uporabi v gospodinjstvu filtrirat. Glede na uporabnost so potrebne različne
filtrirne stopnje. Za uporabo v stranišču je dovolj enostavno cedilo. Če se deževnica uporablja za
pralni stroj, je potrebno uporabiti bolj fini filter, ki pa ga je potrebno redno kontrolirat, ker obstaja
nevarnost zamašitve. Priporočljivi so samočistilni filtri.
Pri izbiri vodnega hranilnika je potrebno poleg možnosti čiščenja paziti tudi na to, da ostane voda
čim bolj hladna, saj lahko pride pri temperaturah nad 15 stopinj Celzija do povečanega
razmnoževanja bakterij. Sprejetje odločitve za zunanji ali notranji hranilnik je predvsem odvisno od
lokacije, ki je na voljo. Kovinski rezervoarji so primerni le, če so iz nerjavečega jekla, drugače
obstaja možnost korozije. Deževnica se na primer lahko zbira tudi v nadzemeljskem rezervoarju.
Povprečna velikost hranilnika za deževnico pri enodružinski hiši znaša ca. 5 do 10m3, odvisno od
področja uporabe in pokritosti potreb.
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