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LIKO-Noe umí zachytit a opakovaně použít veškerou vodu, která je v něm použita.
A to jak vodu dešťovou, která je zachycována v retenčním jezírku, tak i vodu odpadní,
kterou dokáže díky kořenové čističce odpadních vod předčistit. Ta je následně
používána pro závlahu, výživu mokřadní fasády, nebo pro splachování. Značná část
vody je vázána také v živé mokřadní fasádě, která je pokryta rostlinami. Díky velkému
objemu vody dokonale vyrovnává výkyvy teplot a chrání objekt zejména proti
přehřívání. Pro shromažďování vody slouží retenční jezero, které je zásobárnou vody
pro celý firemní areál v době sucha a rovněž může být jezírka využito pro zadržení
a akumulaci vody při přívalových deštích.

Kořenová čistírna – střešní a fasádní
Mokřadní střecha – střešní čistírna odpadních vod je souvrství materiálů nasycené
vodou a umístěné na ploché střeše, které umožňuje růst mokřadních rostlin.
Souvrství má mocnost cca 15 cm a váží i s vodou cca 150 kg/m2. Samotná voda není
na povrchu vidět – povrch střechy tvoří říční štěrk, ze kterého vyrůstají rostliny. Pod
vrstvou štěrku je umístěn porézní materiál, na kterém jsou uchyceny bakterie,
zintenzivňující proces čištění. V zimním období je fasádní kořenová čistička přihřívaná
teplem z budovy tak, aby se proces čištění nezastavil ani v zimních měsících.
Fasádní čistička je soustavou nad sebou umístěných nerezových kazet, vyplněných
substrátem částečně nasyceným vodou. V kazetách rostou mokřadní rostliny
a bakterie, které jsou usazené na porézním materiálu, který zvyšuje plochu pro jejich
umístění a i účinnost čištění v systému. Vyčištěná voda stéká do vyhodnocovací
šachty, kde je na základě měření rozhodnuto, zda je voda již dostatečně vyčištěna
a lze ji tedy již využít pro splachování záchodů, případně pro závlahu, nebo zda je
nutné proces opakovat a vodu ještě jednou vrátit do kořenové čistírny. Kromě čištění
odpadních vod tato mokřadní střecha rovněž snižuje nežádoucí přehřívání střešního
pláště.

Jezero /

1a / KČOV – střecha 2 / Akustická komora
1b / KČOV – stěna
1c / Fasáda

Závlahy areálu

Retenční jezero 1000 m3

retenční jezírko s dočišťovací zónou

závlaha okolní zeleně

3 / Čerpací komora

4 / Septik

5 / Čerpací komora

6 / Studna

užitková voda LIKO-Noe
předčištěná odpadní voda

100 % vody je recyklováno

užitková voda, retence LIKO-S
splašková voda

NEW OPPORTUNITY EXISTS

