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HYDROFUN Edukacyjny Park Wodny stanowi 
przestrzeń rekreacyjno-edukacyjną, gdzie dzieci 
i  młodzież mogą w  atrakcyjny sposób poznawać 
zagadnienia związane z  retencjonowaniem i  wykorzy-
staniem wody opadowej oraz urządzeniami hydrotech-
nicznymi. Mają możliwość dowiedzieć się jaką funkcję 
mogą pełnić ogrody deszczowe, sprawdzić jak działa 
śruba Archimedesa czy zapora wodna, poznać działanie 
turbiny Peltona i wodnego młynu.  

Moduły edukacyjne zostały tak zaprojektowane, aby 
były ciekawe dla każdej z  grup wiekowych. Wykorzy-
stanie w  układzie retencjonowanej wody deszczowej 
podnosi jeszcze bardziej walory edukacyjne i  pomaga 
kształtować postawy proekologiczne.

HYDROFUN idealnie wkomponuje się w przestrzenie 
zielone w mieście czy gminie – parki, tereny rekreacyjne, 
jak również może być atrakcją nowoczesnych osiedli 
mieszkaniowych czy szkół.

HYDROFUN
Edukacja wodna od najmłodszych lat

Integralnym elementem parku HYDROFUN jest system zarządzania i monitoringu, 
który gwarantuje użytkownikom pełną kontrolę pracy urządzeń.
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Śruba Archimedesa  
do podnoszenia wody

Turbina Peltona 
 i pompa ręczna abisynka

Fontanna zasilana  
energią słoneczną 

HYDROFUN
zaprojektowane, aby uczyć, rozwijać i bawić

metody  
wykorzystania  

wody deszczowej 

sposoby 
 oszczędzania wody

nowoczesna forma  
i jakość użytych 

materiałów

bezpieczeństwo 
użytkowania

wspólna zabawa  
na powietrzu 

Koło wodne  
do produkcji energii

Zastawka  
i turbina Peltona

Ogród deszczowy  
i retencjonowanie  

wody opadowej



Podlewanie zieleni

Potrzeby komunalne

Cele ppoż

Place zabaw
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HYDROFUN wykorzystuje w  swoim układzie wodę 
deszczową zgromadzoną w  podziemnym zbiorniku 
HYDROZONE BENEFIT. Woda deszczowa może być 
wykorzystana do różnych celów, a w przypadku braku 
możliwości jej wykorzystania, odprowadzona do gruntu 
za pośrednictwem ogrodu deszczowego. 

Układ technologiczny HYDROFUN stanowią połączone 
ze sobą podziemne zbiorniki retencyjne i urządzenia do 
utrzymania odpowiedniej jakości wody. Na powierzchni 
zaś są to kanały łączące poszczególne urządzenia i niecki 
retencyjne.

Zaproś nas na spotkanie, a z przyjemnością opowiemy więcej:  
hydrofun@ecol-unicon.com
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Turbina Peltona
 D=400mm

Turbina Peltona D=400mmKoło młyńskie

Przykład 1: HYDROFUN umiejscowiony w Parku Miejskim

Domek 
deszczowy  
z deszczownicą

Pompa Abisynka

Pompa grzybkowa

Turbina Peltona D=900mm

Śruba Archimedesa



Koło młyńskie

Przykład 2: HYDROFUN przy Galerii Handlowej

Pompa Abisynka Pompa grzybkowa

Turbina Peltona D=900mm Turbina Peltona D=400mm

Zastawka Zastawka

Śruba Archimedesa
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Turbina Peltona D=400mm

Turbina Peltona D=400mm

Turbina Peltona D=400mm

Koło młyńskie

Pompa Abisynka

Zastawka

Pompa grzybkowa

Pompa grzybkowa

Turbina Peltona D=900mm

Śruba Archimedesa

Przykład 3: HYDROFUN na Osiedlu Mieszkaniowym
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