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1. WSTĘP

W ramach zadania „Modernizacja Zakładu Rehabilitacji Pawilonu Gimnastyki Leczniczej wraz
z Halą Sportowo – Rehabilitacyjną” projektuje się nową technologię uzdatniania wody dla
istniejących dwóch basenów na terenie  Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc przy  ul. prof. Jana
Rudnika 3B w Rabce Zdroju. Baseny w chwili obecnej nie odpowiadają wymaganiom dla tego
rodzaju obiektów.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  projekt  techniczny  instalacji  technologicznej  dwóch
zamkniętych  obiegów  wody:  dla  basenu  dużego  oraz  małego.  Do  zakresu  niniejszego
projektu należy :

 wyznaczenie wymaganej obliczeniowej wydajności instalacji obiegów wody basenów
 obliczenie i dobór elementów stacji uzdatniania wody,
 obliczenie wymaganej pojemności zbiorników retencyjnych,
 wyznaczenie elementów uzbrojenia niecek basenowych: dysze wlotowe, spusty denne,

odpływy z rynien przelewowych,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

·Projekt części budowlanej
·Wytyczne projektowania basenów – PZiTS – Warszawa 1984
·Wymagania sanitarno - higieniczne dla krytych pływalni – Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej , W-wa , grudzień 1998 r , Czesław Sokołowski 
·Norma DIN 19643
·Planung von Schwimmbaden – Saunus – Dusseldorf 1998
·katalogi producentów urządzeń i materiałów Fiber-Polska
·obowiązujące normy i przepisy,
·Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie
·Dane eksploatacyjne dostarczone przez inwestora 

4. DANE WYJŚCIOWE PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII

W  niniejszym  rozwiązaniu  przyjęty  został  zamknięty  system  cyrkulacji  wody  z  czynnym
przelewem  wody  osobny  dla  basenu  dużego  oraz  dla  małego.  Woda  uzdatniona
doprowadzana jest do niecek basenów dyszami wlotowymi usytuowanymi równomiernie w
dnie niecek.
Całość doprowadzanej  wody będzie  przelewać się  rynnami  przelewowymi  do zbiorników
wyrównawczych skąd pompy tłoczą wodę na filtry i dalej woda wtłaczana jest do basenu
dyszami wlotowymi.  Obieg wody musi  odbywać się w sposób ciągły przez całą dobę bez
względu na czas korzystania z basenów  i frekwencję.
W każdym ciągu technologicznym uzdatniania wody basenowej zastosowano następujące
procesy jednostkowe na poszczególnych urządzeniach.

Filtracja  wstępna -  prowadzona  na  łapaczu  zanieczyszczeń  pompy  obiegowej  (filtr
wstępny), który jest zblokowany w jedno urządzenie z pompą obiegową. Konstrukcja łapaczy
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zanieczyszczeń  zapewnia  kilkakrotne  zmniejszenie  prędkości  przepływu  wody  co  sprzyja
sedymentacji zanieczyszczeń.

Koagulacja - realizowana  przez  wprowadzenie  do  wody  poprzez  stację  dozowania,
roztworu siarczanu glinu jako koagulanta. Koagulant w tak specyficznej instalacji jaką jest
instalacja  basenowa  spełnia  bardzo  ważną  rolę.  Jest  gwarantem  uzyskania  klarownej,
przejrzystej wody.  Woda w basenie zawiera bardzo dużą ilość zanieczyszczeń koloidalnych,
których nie można odfiltrować na filtrach. Koagulant dozowany do wody stale w dawce ok.
0.5  mg/dm3 przez  pompę  dozującą  powoduje  zlepianie  się  cząstek  koloidalnych  w duże
kłaczki,  które  są  zatrzymywane  na  filtrach.  Koagulacji  nie  prowadzimy  w obiegu  basenu
małego.

Filtracja  właściwa - realizowana  na  filtrach  wielowarstwowych  (multimedialnych).
Wypełnienie filtrów stanowią: podtrzymująca warstwa żwiru, warstwa piasku filtracyjnego
kwarcowego oraz warstwa hydroantracytu. Taki układ warstw filtracyjnych zapewnia bardzo
dobrą filtrację na poziomie 5 mikronów oraz koagulację objętościową.

Dezynfekcja wody - realizowana przez wprowadzanie roztworu związków chloru do wody
poprzez stację dozowania.  Proces chlorowania jest sterowany poprzez mikroprocesorowe
urządzenie kontrolno - pomiarowe, które na bieżąco mierzy poziom chloru oraz wartość pH i
podaje sygnały do pomp dozujących podchloryn i korektor pH.

Korekta wartości  pH wody obiegowej -  realizowana poprzez  wprowadzenie  roztworu
kwasu siarkowego do wody w celu utrzymania stałego poziomu pH (7.2 - 7.6). Utrzymanie
odpowiedniego  poziomu  pH  wody  ma  decydujące  znaczenie  dla  procesu  dezynfekcji  ,
utrzymania klarowności wody oraz dla koagulacji wody.

Podgrzewanie  wody   - realizowane  przez  specjalne  wymienniki  ciepła  rurowe
przeciwprądowe przeznaczone tylko dla podgrzewu wody basenowej. 

OPCJA: Dezynfekcja promieniowaniem UV -  metoda ta  polega na naświetlaniu wody
promieniowaniem  ultrafioletowym  o  odpowiedniej  mocy.  Promieniowanie  to  powoduje
niszczenie bakterii chorobotwórczych, ale nie zabezpiecza wody przed wtórnym skażeniem i
musi być powiązane z końcową dezynfekcją chlorem. Zalety stosowania lamp UV : 
- pozwala zmniejszyć dawkę chloru / podchlorynu sodu;
- jest skuteczna także przeciwko tym mikroorganizmom, które są odporne na chlor;
- eliminuje bakterie wody ciepłej – legionelle;
- poza dezynfekcją doprowadza do redukcji chloraminy
- niskie koszty eksploatacji
- nie istnieje możliwość przedawkowania.
- nie wprowadzamy do wody żadnych środków chemicznych

– bez obsługowa praca – co 12000 godzin pracy wymiana promiennika
–

5. PODSTAWOWE DANE NIECEK BASENOWYCH:

5.1 Basen duży:
Charakterystyka niecki basenu dużego:
Kształt            prostokątny
Długość   12,00 m
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Szerokość  4,00 m
Głębokość maksymalna   1,35 m
Głębokość minimalna   1,00 m
Powierzchnia lustra wody (Ab)     48,00 m2

Objętość basenu (Vb)     55,00 m3

Pokrycie niecki    glazura

Uzbrojenie niecki basenu dużego :
Dysze wlotowe denne 8 szt.
Odpływ z rynny przelewowej DN75 10 szt.
Krata czerpna DN100 1 szt.
Kratka rynny przelewowej  195 mm            32 mb
Gniazdo odkurzacza basenowego 1 szt.
Oświetlenie podwodne LED 6 szt.
Urządzenie do masażu TAJFUN 1 szt.
Dysze masażu wodno – powietrznego 3 szt.
Drabinki basenowe 2 szt.
Poręcze na ścianach bocznych 32 mb

5.2 Basen mały
Charakterystyka niecki basenu małego:
Kształt            prostokątny
Długość   4,00 m
Szerokość  4,00 m
Głębokość   0,80 m  
Powierzchnia lustra wody (Ab)     16,00 m2

Objętość basenu (Vb)     12,00 m3

Pokrycie niecki    glazura

Uzbrojenie niecki basenu małego :
Dysze wlotowe denne 4 szt.
Odpływ z rynny przelewowej DN63 8 szt.
Krata czerpna DN100 1 szt.
Kratka rynny przelewowej  195 mm            16 mb
Gniazdo odkurzacza basenowego 1 szt.
Oświetlenie podwodne LED 4 szt.
Urządzenie do masażu powietrznego GEJZER 2 szt.
Dysze masażu wodno – powietrznego 3 szt.
Drabinka basenowa 1 szt.
Poręcze na ścianach bocznych 16 mb

6. OBLICZENIA

6.1 Wyznaczenie wydajności obiegów i stacji uzdatniania wody:

6.1.1 Basen duży:
Ze względu na przeznaczenie basenu oraz jego wymiary i głębokości  przyjęto jako basen
niepływacki o głębokości pomiędzy 0,6 a 1,35 m:

Obciążenie nominalne w godzinie N = 48 x 1 / 2,7 = 18 osób  / h
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Wydajność: Q = N / 0,5 = 36  m3/h
Dodatek za urządzenie do masażu TAJFUN: 6  m3/h
Dodatek za dysze do masażu: 6  m3/h

przyjęto Q = 48  m  3  /h

6.1.2 Basen mały :
Ze względu na przeznaczenie basenu oraz jego wymiary i głębokości  przyjęto jako basen
terapeutyczny o głębokości poniżej 1,35 m:

Obciążenie nominalne w godzinie N = 0,5 x 12 / h = 6 osób  / h
Wydajność: Q = N / 0,5 = 12  m3/h
Dodatek za urządzenie do masażu GEJZER: 6  m3/h
Dodatek za dysze do masażu: 6  m3/h

przyjęto Q = 24  m  3  /h

6.2. Obliczenie wymaganej wielkości filtrów:

A f = Q/Vf

gdzie
A f – powierzchnia filtracji wymagana [m2 ]
Q - wydajność stacji [m3/h]
Vf - prędkość filtracji [m/h]

6.2.1 Dla basenu dużego:
A f = 48/30 = 1,6 m2 

przyjęto dwa zestawy filtracyjne: 2 filtry o średnicy D=1000 mm i powierzchni filtracji F =
0,78 m  2   każdy      oraz 2 pompy obiegowe      BADU RESORT 40

 całkowita powierzchnia filtracji:  2 x 0,78 = 1,56 m2 

 prędkość filtracji rzeczywista: 30,7 m / h

6.2.2 Dla basenu małego:
A f = 24/30 = 0,8 m2 

przyjęto jeden zestaw filtracyjny  o średnicy D=1000 mm i powierzchni filtracji F = 0,78 m  2    z
pompa obiegową BADU RESORT 40

 prędkość filtracji rzeczywista: 30,7m / h


6.3. Wyznaczenie pojemności zbiorników wyrównawczych V:

V = VV  + VW + VR

Gdzie:
- woda wyparta           VV  = 0,075 x A / a  
- woda przelewowa     VW = 0,052 x A x 10 -0,144 Q/ l 

- woda do płukania      VR  = 6 x A f  
 
6.3.1 Dla basenu:

V= 1,3 m3 + 1,5 m3  + 4,68 m3  = 7,5 m3 

przyjęto zbiornik o wymiarach: 2m x 4m i wysokości H=2m
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6.3.2 Dla basenu małego:
V=  0,5 m3 +  0,1 m3  + 4,68 m3= 5,3 m3

przyjęto zbiornik o wymiarach: 2m x 2,5m i wysokości H=2m

6.4 Wyznaczenie wymiennika ciepła :

Dane wyjściowe :
C = 1,163 W/kgK – pojemność cieplna wody
tB –  temperatura wody w basenie dużym = 280C , małym = 300C
tK  - temperatura wody zasilającej = 10 st. C
ZA – założona długość podgrzewania = 20 godz. , w basenie małym  10 godz.
ZU – faktor dodatkowy na straty przy podgrzewaniu bez przykrycia 120 W/m2  

6.4.1 Dla basenu dużego:

Q =   V x C ( tB – tK ) / ZA +  ZU  = 55 000 x 1,163 x 18  / 20  + 120 x 48 m2 = 57,5 kW+5,7 = 63
kW

Przyjęto: wymiennik WB250 o mocy 73 kW 

6.4.2 Dla basenu małego:

Q =   V x C ( tB – tK ) / ZA +  ZU  = 12 000 x 1,163 x 20  / 10  + 120 x 16 m2 = 28 kW+2kW = 30
kW

Przyjęto: wymiennik WB130 o mocy 38 kW 

6.5 Dobór lamp UV (OPCJA)

Przyjęto dawkę promieniowania 600 J / m2.
Dla basenu dużego przyjęto lampę multifalową typ AP3.
Dla basenu małego przyjęto lampę multifalową typ AP2.

6.6 Zużycie i dozowanie środków chemicznych
6.6.1 Koagulant
Jako koagulant stosowany  będzie gotowy preparat do koagulacji wody basenowej w płynie,
który podaje się za pomocą pompy dozującej z opakowania handlowego bezpośrednio do
wody  surowej  przed  filtrami.  Ilość  zużywanego  środka,  w  odniesieniu  do  koncentracji
dostawczej, wynoszą 0,5 do 1,3 a w szczytowych obciążeniach również 2g na 1m3 wody.

Przyjęto zużycie środka na poziomie 1.0 g/m3 wody w obiegu. 
Przyjęto  pompę  dozującą  1  l/h  kompletną  z  akcesoriami:  węże,  zawór  wtryskowy,  kosz
ssawny oraz przewody dozujące. 

6.6.2 Korektor pH
Jako korektor pH stosowany będzie  gotowy preparat  korektor  pH minus na bazie  kwasu
siarkowego, który będzie dozowany do rurociągu za filtrami, (przed dozowaniem chloru) za
pomocą stacji dozującej. Dawka korektora jest ustalana podczas rozruchu basenu i zależy od
wielu  czynników,  m  in.  od  jakości  wody  wodociągowej  surowej  i  obciążenia  basenu
kąpiącymi się.  Dla basenu dużego i  osobno małego przyjęto  po jednej  pompie  dozującej
perystaltycznej 2 l/h kompletnej z akcesoriami: węże, inżektor, kosz ssawny oraz przewody
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dozujące.  Pompy  będą  zintegrowane  z  mikroprocesorowym  urządzeniem  pomiarowym
Fiber-Pcs Cl, Rx, pH, temp.  do kontroli i utrzymania parametrów wody.

6.6.3 Roztwór chloru
Jako środek dezynfekujący stosowany będzie podchlorynu sodu stabilizowany zawierający
12-15% czystego chloru aktywnego. 
Faktyczna dawka zostanie ustalona w trakcie eksploatacji.
Dla basenu dużego i osobno małego przyjęto po jednej pompie dozującej perystaltycznej 2
l/h kompletnej z akcesoriami: węże, inżektor, kosz ssawny oraz przewody dozujące. Pompy
będą zintegrowane z mikroprocesorowym urządzeniem pomiarowym Fiber-Pcs Cl, Rx, pH,
temp.  do kontroli i utrzymania parametrów wody.

7. OPIS TECHNICZNY BASENU MAŁEGO :

Przyjęto  zamknięty obieg wody o wydajności 24 m3/h

Obieg wody technologicznej basenu małego
Woda w instalacji basenu krąży w obiegu zamkniętym w ilości 24 m3/h. Oznacza to, iż cała
objętość wody w basenie przechodzi przez filtr w ciągu ok. 0,5 godziny.
Woda z basenu poprzez odpływy w rynnie przelewowej spływa grawitacyjnie do zbiornika
wyrównawczego. Ze zbiornika pompa obiegowa filtra zasysa wodę i tłoczy ją na filtr.
Po przejściu przez filtr woda przepływa przez sterylizator UV, a następnie kierowana jest na
wymiennik ciepła  gdzie podgrzewana jest do wymaganej temperatury. 
Za wymiennikiem ciepła do rurociągu tłoczącego wodę do basenu wprowadza się roztwór
korektora pH za pomocą stacji dozowania oraz roztwór podchlorynu sodu za pomocą stacji
dozowania. 
Następnie woda tłoczona jest do dysz  wlotowych zlokalizowanych w dnie basenu.

Zbiornik retencyjny dla basenu małego
Zbiornik wyrównawczy wykonany będzie z PE. Wymiary zbiornika 2mx2,5m i wysokość 2m.
Spełnia następujące zadania:

 gromadzenie wody z rynien przelewowych
 wyrównanie wody wypartej przez kąpiących
 gromadzenie wody do płukania filtra
 gromadzenie wody świeżej - wodociągowej dla wyrównania strat  wody w obiegu
 zabezpieczenie pracy pomp obiegowych

W zbiorniku zamontować należy sondy poziomów wody dla zabezpieczenia pracy pompy
obiegowej  i  do  sterowania  zaworem  elektromagnetycznym  regulującym  dopływ  wody
wodociągowej. Zbiornik wyposażony będzie w króciec do zasysu, spustu i przelewu.

Filtracja wody
Filtracja realizowana jest na filtrze ciśnieniowym wyposażonym w: płytę denną, zawór 6-cio
drożny, manometr, spust, właz boczny i górny, odpowietrznik.  
Woda przepływa przez złoże filtra w kierunku z góry na dół. Wypełnienie filtrów stanowi:
podtrzymująca  warstwa  żwiru,  warstwa  piasku  filtracyjnego  oraz  wierzchnia  warstwa
hydroantracytu. Filtr należy przepłukać, nie rzadziej niż co 3 dni zgodnie z instrukcją.
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Podgrzewanie wody w basenie małym
Za filtrem, a przed wprowadzeniem do rurociągu wody basenowej korektora pH i chloru,
woda  jest  podgrzewana  poprzez  wymiennik  ciepła  przeciwprądowy.  Wymiennik  ciepła
zamontowany jest w tzw. by-pass, co oznacza, że bezpośrednio przez wymiennik przechodzi
tylko część strumienia wody basenowej. 
Przed  wymiennikiem  zamontowano  czujnik  temperatury.  Czujnik  połączony  jest  ze
centralnym sterownikiem basenowym FIBER-PCS, na którym ustawiamy żądaną temperaturę
wody w basenie. Gdy temperatura wody jest niższa w stosunku do ustawionej, sterownik
włącza pompę obiegową c-o  i następuje grzanie wody. Wymiennik ciepła będzie podgrzewał
wodę przez niego przepływającą dopóki nie osiągnie temperatury żądanej.

Środki chemiczne
W  technologii  uzdatniania  wody  przewiduje  się  stosowanie  następujących  środków
chemicznych:
 stabilizowany  podchloryn  sodu  –  gotowy preparat  do  użycia  o  stężeniu  12  -  15% w

pojemnikach 25 lub 35 kg
 korektor pH minus – w postaci  kwasu siarkowego lub gotowy preparat  do obniżania

poziomu pH wody w pojemnikach 25 lub 40 kg
Pojemniki  należy ustawić w specjalnych wannach ochronnych w celu niedopuszczenia do
rozlania się reagentu w razie uszkodzenia pojemnika. Pojemniki znajdują się bezpośrednio
pod pompami dozującymi oraz automatem pomiarowo - dozującym. Pojemniki zamykane są
korkami zintegrowanymi z lancami ssącymi pomp dozujących.
Zalecane parametry wody basenowej:

- poziom chloru wolnego: 0,7 – 1,0 mg/litr
- odczyn pH wody  7,2 – 7,4
- potencjał Redox 750 mV i więcej

Napełnianie basenu małego. Uzupełnianie strat wody
Napełnianie basenu realizowane będzie wodą wodociągową. Przewód wody wodociągowej z
zaworem elektromagnetycznym doprowadzony jest do zbiornika wyrównawczego.
Straty wody w basenie spowodowane są :
-     płukaniem filtrów ,
 wynoszeniem z kąpiącymi się
 parowaniem 

Sterowanie i pomiary

Sterowanie procesem filtracji
Pompa obiegowa zasilająca filtr pracować będzie w układzie automatycznym, zegarowym z
możliwością  programowania  czasu  pracy  (godzin  włączeń  i  wyłączeń  pompy).  Istnieje
możliwość przełączenia na układ ręczny (np.  w czasie płukania filtrów). Rozpoczęcie oraz
prowadzenie płukania przewiduje się ręcznie.
Sterowanie podgrzewaniem wody
Proces podgrzewania zachodzi  automatycznie i  sterowany będzie czujnikiem temperatury
oraz centralnym sterownikiem FIBER-PCS.

Sterowanie dozowaniem chemikaliów
Centralny sterownik FIBER-PCS w sposób ciągły dokonuje pomiaru: chloru wolnego oraz pH
w wodzie  basenowej.  Obsługa  zadaje  wymagane  parametry  regulatorowi,  który  sterując
pracą pompek dozujących ustawia i utrzymuje parametry na wymaganym poziomie.
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Do regulatora  należy  doprowadzić  wodę basenową przewodem d20 .  Dzięki  temu woda
stale przepływa (grawitacyjnie) przez celki pomiarowe urządzenia i dokonuje się pomiar .
Woda po przejściu przez celki pomiarowe kierowana jest do kanalizacji.

Atrakcje wodne basenu małego
 Masaż  wodno –  powietrzny  3  dyszowy –  projektuje  się  masaż  wodno-powietrzny   w

postaci  3  dysz  zlokalizowanych na 3  różnych  wysokościach w ścianie  bocznej  basenu.
Dysze obsługiwane są przez jedną pompę włączaną pilotem.

 Gejzer  powietrzny  – projektuje  się  dwa  gejzery  powietrzne  do  masażu  powietrznego
zlokalizowane  w  dnie  basenu.  Każdy  gejzer  posiada  swoją  dmuchawę.  Sterowanie
gejzerami za pomocą pilota.

8. OPIS  TECHNICZNY BASENU DUŻEGO :

Przyjęto  zamknięty obieg wody dla basenu dużego – o wydajności 48 m3/h

Obieg wody technologicznej dużego basenu 
Woda w instalacji basenu krąży w obiegu zamkniętym w ilości 48 m3/h. Oznacza to, iż cała
objętość wody w basenie przechodzi przez filtr w ciągu ok. 1 godziny 10 minut.
Woda z basenu poprzez odpływy w rynnie przelewowej spływa grawitacyjnie do zbiornika
wyrównawczego. Ze zbiornika dwie pompy obiegowe filtrów zasysają wodę i tłoczą ją na
filtry. 
Po przejściu przez filtry woda przepływa przez sterylizator UV a następnie kierowana jest na
wymiennik ciepła gdzie podgrzewana jest do wymaganej temperatury. 
Za wymiennikiem ciepła do rurociągu tłoczącego wodę do basenu wprowadza się roztwór
korektora pH za pomocą stacji dozowania oraz roztwór podchlorynu sodu za pomocą stacji
dozowania. 
Następnie woda tłoczona jest do dysz wlotowych zlokalizowanych w dnie basenu.

Brodziki dla stóp
Przy  wyjściu  z  szatni  zlokalizowane  będą  brodziki  dla  stóp.  Brodziki  należy  zasilić  wodą
uzdatnioną z odpowiednią zawartością chloru wolnego.

Zbiornik retencyjny dla basenu dużego
Zbiornik  wyrównawczy  wykonany  będzie  z  PE.  Wymiary  zbiornika  2m x  4m i  wysokości
H=2m. Spełnia następujące zadania:
 gromadzenie wody z rynien przelewowych
 wyrównanie wody wypartej przez kąpiących
 gromadzenie wody do płukania filtra
 gromadzenie wody świeżej - wodociągowej dla wyrównania strat  wody w obiegu
 zabezpieczenie pracy pomp obiegowych

W zbiorniku zamontować należy sondy poziomów wody dla zabezpieczenia pracy pompy
obiegowej  i  do  sterowania  zaworem  elektromagnetycznym  regulującym  dopływ  wody
wodociągowej. Zbiornik wyposażony będzie w króciec do zasysu, spustu i przelewu.

Filtracja wody 
Filtracja realizowana będzie na dwóch filtrach ciśnieniowych wyposażonym w: płytę denną,
zawór 6-cio drożny, manometr, spust, właz boczny i górny, odpowietrznik.  
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Woda przepływa przez złoże filtra w kierunku z góry na dół. Wypełnienie filtrów stanowi:
podtrzymująca  warstwa  żwiru,  warstwa  piasku  filtracyjnego  oraz  wierzchnia  warstwa
hydroantracytu. Filtr należy przepłukać, nie rzadziej niż co 3 dni zgodnie z instrukcją.

Podgrzewanie wody w basenie dużym
Za filtrem, a przed wprowadzeniem do rurociągu wody basenowej korektora pH i chloru,
woda  jest  podgrzewana  poprzez  wymiennik  ciepła  przeciwprądowy.  Wymiennik  ciepła
zamontowany jest w tzw. by-pass, co oznacza, że bezpośrednio przez wymiennik przechodzi
tylko część strumienia wody basenowej. 
Przed  wymiennikiem  zamontowano  czujnik  temperatury.  Czujnik  połączony  jest  ze
centralnym sterownikiem basenowym FIBER-PCS, na którym ustawiamy żądaną temperaturę
wody w basenie. Gdy temperatura wody jest niższa w stosunku do ustawionej, sterownik
włącza pompę obiegową c-o  i następuje grzanie wody. Wymiennik ciepła będzie podgrzewał
wodę przez niego przepływającą dopóki nie osiągnie temperatury żądanej. 

Środki chemiczne 
W  technologii  uzdatniania  wody  przewiduje  się  stosowanie  następujących  środków
chemicznych:
 stabilizowany  podchloryn  sodu  –  gotowy preparat  do  użycia  o  stężeniu  12  -  15% w

pojemnikach 25 lub 35 kg
 korektor pH minus – w postaci  kwasu siarkowego lub gotowy preparat  do obniżania

poziomu pH wody w pojemnikach 25 lub 40 kg
Pojemniki  należy ustawić w wannach ochronnych w celu niedopuszczenia do rozlania się
reagentu  w  razie  uszkodzenia  pojemnika.  Pojemniki  znajdują  się  bezpośrednio  pod
pompami  dozującymi  oraz  automatem  pomiarowo  -  dozującym.  Pojemniki  zamykane  są
korkami zintegrowanymi z lancami ssącymi pomp dozujących.
Zalecane parametry wody basenowej:

- poziom chloru wolnego: 0,5 mg/litr
- odczyn pH wody  7,2 – 7,4
- potencjał Redox 750 mV i więcej

Napełnianie basenu dużego. Uzupełnianie strat wody
Napełnianie basenu realizowane będzie wodą wodociągową. Przewód wody wodociągowej z
zaworem elektromagnetycznym doprowadzony jest do zbiornika wyrównawczego.
Straty wody w basenie spowodowane są :
-     płukaniem filtrów ,
 wynoszeniem z kąpiącymi się
 parowaniem 

Sterowanie i pomiary

Sterowanie procesem filtracji
Każda pompa obiegowa zasilająca jeden filtr pracować będzie w układzie automatycznym,
zegarowym z możliwością programowania czasu pracy (godzin włączeń i wyłączeń pompy).
Istnieje możliwość przełączenia na układ ręczny (np. w czasie płukania filtrów). Rozpoczęcie
oraz prowadzenie płukania przewiduje się ręcznie.

Sterowanie podgrzewaniem wody
Proces podgrzewania zachodzi  automatycznie i  sterowany będzie czujnikiem temperatury
oraz centralnym sterownikiem FIBER-PCS. 

.11



Sterowanie dozowaniem chemikaliów
Centralny sterownik FIBER-PCS w sposób ciągły dokonuje pomiaru: chloru wolnego oraz pH
w wodzie  basenowej.  Obsługa  zadaje  wymagane  parametry  regulatorowi,  który  sterując
pracą pompek dozujących ustawia i utrzymuje parametry na wymaganym poziomie.
Do regulatora  należy  doprowadzić  wodę basenową przewodem d20 .  Dzięki  temu woda
stale przepływa (grawitacyjnie) przez celki pomiarowe urządzenia i dokonuje się pomiar .
Woda po przejściu przez celki pomiarowe kierowana jest do kanalizacji.

Atrakcje wodne basenu dużego
 Masaż  wodno –  powietrzny  3  dyszowy –  projektuje  się  masaż  wodno-powietrzny   w

postaci  3  dysz  zlokalizowanych na 3  różnych  wysokościach w ścianie  bocznej  basenu.
Dysze obsługiwane są przez jedną pompę.

 Urządzenie do masażu wodno-powietrznego TAJFUN – urządzenie w postaci jednej silnej
dyszy,  zlokalizowane  na  krótszej  ścianie  basenu  w płytkiej  części  basenu.  Sterowanie
pompą masażu za pomocą pilota.

 Oświetlenie  podwodne  –  projektuje  się  zabudowę  6  szt.  reflektorów  podwodnych
basenowych. 

9. RUROCIĄGI I ARMATURA

 Instalacja  technologiczna  wody  obiegowej  zaprojektowana  została  z  rur
ciśnieniowych   PVC-U  PN  10  i  kształtek  PN16  łączonych  za  pomocą  kleju
agresywnego,

 Wszystkie rurociągi należy mocować do ścian za pomocą uchwytów przesuwnych i
stałych punktów oporowych. Odległości uchwytów powinny wynosić: dla rur do d75
co 120 cm, dla rur o większej średnicy co 150 cm,

 Rury  pionowe  mocować  przy  każdym  przejściu  przez  ściany  oraz  przy  zmianie
kierunku

 Przejścia przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych
 Wszystkie  elementy  atrakcji  i  innych  urządzeń  zabudowywanych  w niecce  należy

stosować  z  brązu  z  zewnętrznymi  elementami  chromowanymi  lub  ze  stali
nierdzewnej,

 Wszystkie rury i kształtki należy stosować tylko jednego wybranego systemu.
 Rurociągi  odprowadzające wodę z rynien przelewowych zostaną wykonane z rur  i

kształtek kanalizacyjnych. Należy zachować spadek do zbiorników i=1%.

Rurociągi należy układać i łączyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi producentów danego systemu.

Przyjęto zastosowanie armatury odcinającej  i  regulacyjnej  w postaci  zaworów kulowych i
klapowych oraz zaworów zwrotnych PVC-U łączonych tylko za pomocą kleju agresywnego
(przejścia na metal za pomocą oryginalnych kształtek przejściowych lub za pomocą luźnych
kołnierzy).  Połączenie  rurociągów  z  pompą  wykonać  za  pomocą  złączek  elastycznych
(kompensatorów).  Armaturę  odcinającą  o  średnicy  do  d75  mm  przyjęto  o  połączeniach
mufowych. Większe średnice łączone są na kołnierze.
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10. ZAGADNIENIA BHP

 Do  pomieszczenia  stacji  uzdatniania  wody  wstęp  mają  wyłącznie  osoby  do  tego
upoważnione.  W szczególności  zabrania  się  wstępu  do  pomieszczeń  technicznych
dzieciom i osobom korzystającym z basenu.

 Osoby  upoważnione  do  wstępu  do  pomieszczenia  technicznego  powinny  być
wyposażone w odpowiednią odzież ochronną. 

 Osoby  obsługujące  i  nadzorujące  pracę  wszystkich  urządzeń  powinny  być
przeszkolone  w  tym  kierunku  oraz  posiadać  podstawową  wiedzę  o  wszystkich
procesach zachodzących podczas działania instalacji. 

 Obsługa powinna być zaznajomiona z instrukcjami poszczególnych urządzeń , znać
podstawowe  ich  parametry  ,  przeznaczenie  ,  warunki  pracy  ,  poprawne
eksploatowanie i używanie.

 Obsługa  powinna  przestrzegać  wszystkich  przepisów  szczegółowych  dotyczących
pracy z urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się pod napięciem. 

 Należy zachować szczególną ostrożność podczas  wszelkich czynności  związanych z
obsługą środków chemicznych.

 Przy pracy ze środkami chemicznymi należy przestrzegać wszystkich uwag i zaleceń
producenta.

 Osoby  wykonujące  jakiekolwiek  czynności  związane  z  kontaktem   ze  środkami
chemicznymi  muszą  być  zabezpieczone  odpowiednią  odzieżą  ochronną  (rękawice
gumowe odporne chemicznie , okulary ochronne itp. )

 Obsługa  powinna  prowadzić  książkę  raportową  ,  gdzie  notowane  będą  wszystkie
podstawowe czynności wykonywane podczas pracy oraz:

 wszelkie interwencje , 
 awarie , 
 przestoje , 
 wyłączenia energii elektrycznej ,
 zapas środków chemicznych
 wskazania wodomierzy 
 wskazania temperatury
 oznaczenia pH , chloru 
 inne ważne informacje.  

11. WYTYCZNE BRANŻOWE :

Branża budowlana:

Niecka basenowa i hala basenu:
 dobudować  rynny  przelewowe  typu  Wiesbaden  do  obydwu  niecek  basenów  na

wszystkich 4 ścianach każdego basenu,
 głębokości basenu dużego:  minimalna 1m, dalej ze spadkiem do 1,35m
 głębokość basenu małego: 0,8m
 inne wymiary basenów pozostają bez zmian
 przewidzieć montaż pochwytów na ścianach basenów,
 podczas  wykonywania prac budowlanych przy nieckach w szalunkach i/lub w ścianach

należy  osadzić  wszystkie  elementy  uzbrojenia  niecek  basenowych:  dysze  wlotowe,
odpływy z rynien przelewowych, odpływy denne, reflektory podwodne,
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 Posadzka wodoszczelna z płytek przeciwpoślizgowych położona ze spadkiem do kratek
ściekowych.

 Kratki ściekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek
 po  ukończeniu  prac  przy  nieckach  żelbetowych  i  zabudowaniu  wszystkich  elementów

uzbrojenia niecki należy wykonać izolację wodną niecki  zgodnie z przyjętą technologią
oraz  wyłożyć  niecki  glazurą  basenową  lub  mozaiką  szklaną.  Izolacja  powinna  być
połączona z izolacją podłogi hali basenowej

Pomieszczenia techniczne i dozowania środków chemicznych:
 zbiorniki wyrównawcze wykonać jako żelbetowe izolowane od środka lub wykonywane

na miejscu z płyt PE
 w  przypadku  wykonania  zbiorników  z  PE  wykonać  fundamenty  pod  zbiorniki

wyrównawcze oraz pod pompy i dmuchawy,
 przewidzieć możliwość wniesienia filtrów o wymiarach: średnica D=1000mm , wysokość

2,5 m (np. przez okno),
 minimalna temperatura w pomieszczeniu technicznym 15 stopni C
 w pomieszczeniach przeznaczonych na magazynowanie i  dozowanie  środków  Ściany i

podłogi w pomieszczeniach do dozowania środków chemicznych powinny być wyłożone
glazurą odporną na działanie substancji agresywnych na wysokość 2m,

Pomieszczenia mokre - uszczelnienia, izolacje
Przed  przystąpieniem  do  wyrównań  i  robót  izolacyjnych  niecek  i  plaży  na  podstawie
protokołu należy odebrać powierzchnie i zwrócić uwagę na:

 rysy,  pęknięcia  na  powierzchni  betonu  -  niedopuszczalne  i  należy  taki  fakt  zgłosić
kierownikowi budowy

 mleczko cementowe – usunąć np. poprzez piaskowanie
 zaglonienia – jw.
 sprawdzić geometrię niecek
 niedopuszczalne jest używanie standardowych tynków do wyrównań basenów lub innych

bez konsultacji z doradcą technicznym,
 sprawdzić zgodność otworów z projektowanymi
 sprawdzić zawilgocenie podłoża

Przebieg prac izolacyjnych niecek basenowych oraz plaży i pomieszczeń mokrych:
1.  mechaniczne  przygotowanie  powierzchni  żelbetowej  konstrukcji  niecki  oraz  plaży
(piaskowanie, hydropiaskowanie)
2. wyrównanie ścian i podłóg, powierzchni poziomych i pionowych w zakresie grubości 3 –
30 mm - ułożenie warstwy wyrównawczej,  przy użyciu PCI Pericret
3.  stabilizacja  elementów uzbrojenia  niecki  w ścianach:   za  pomocą PCI  Polyfix  oraz  PCI
Polyfix Plus i Plus L i PCI Bauharz -żywica epoksydowa,
4. wytrzymałościowe sklejanie pęknięć i rys w betonie – przy użyciu żywicy epoksydowej PCI
Apogel F
5.  wykonanie  izolacji  powłokowej  x  3  przed  położeniem  płytek  wraz  z  wklejeniem taśm
uszczelniających PCI Pecitape 120 (w tym w obrębie dylatacji obwodowej) oraz dodatkowym
uszczelnieniem przejść elementów uzbrojenia niecki przy użyciu PCI Pecitape 35x35. Izolacja
powinna  być  położona  na  wszystkich  ścianach  i  dnie  basenów oraz  połączona  z  izolacją
podłogi i ścian pionowych,
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6.  układanie płytek ceramicznych oraz mozaiki szklanej za pomocą kleju 
wysokoelastycznego  PCI Nanolight lub PCI Nanoflott flex

7. spoinowanie płytek i mozaiki szklanej fugą epoksydową za pomocą PCI Durafug NT lub PCI
Durapox NT plus

Ceramika basenowa i pomieszczeń basenu:
Do wyłożeń basenu musi  być użyta ceramika lub mozaika szklana posiadającej  wszystkie
wymagane  rodzaje  płytek,  kształtek  i  wymagane  faktury  powierzchniowe,  produkowane
metodą  ciągnioną  o  najwyższych  parametrach  technicznych  przeznaczone  dla  basenów.
Kształty  ceramiki  zależą  od  stref  a  klasy  i   grupy przeciw poślizgowi od przepisów.
Podstawowy  zalecany  kolor  płytek  do  wyłożenia  basenów  to  niebieski.  Motywy
kolorystyczne mogą być określane w nadzorze autorskim i według uzgodnień z Inwestorem.
Wewnątrz basenów mają być zastosowane kształtki wyokrąglające kąty „ściana – dno” dla
ułatwienia czyszczenia basenu. Na obrzeżach basenu i schodach mokrych ma być ceramika o
klasie przeciwpoślizgowości  C.  Na plażach  i  na posadzkach mokrych zapleczy sanitarnych
(natryskownie, szatnie, WC) ma być ceramika o klasie przeciwpoślizgowości B. Odwodnienia
plaż   i  stref   mokrych   mają  być  wykonane  płytkami  o  kanalikach  powierzchniowych.
Powierzchnie  mokre:  plaże,  strefy  sanitarne  mają  być  ze  spadkami  określonymi  w
dokumentacji lecz nie mniej niż 2%.

Mozaika drobnowymiarowa 20x20 mm lub 25x25 mm dostarczana w arkuszach  322x322
mm  zarówno  na  siatce  nośnej,  jak  też  na  papierze  nośnym  doskonale  nadaje  się  do
wyłożenia  powierzchni  wyokrąglonych:  walcowych,  stożkowych,   kulistych,  wypukłych  i
wklęsłych. 

Branża instalacyjna

Niecka basenowa i hala basenu:
 Kratki ściekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek  Konieczne

wykonanie – po stronie instalacji wod -kan

Pomieszczenie techniczne:
 do  pomieszczenia  technicznego  doprowadzić  należy  wodociąg  np.  DN50,  który

zabezpieczy  ilość  wody  podczas  napełniania  niecek  basenowych  oraz  dzienne  straty
poprzez  dolewanie  wody  do  zbiorników  wyrównawczych.  Wykonanie  przyłącza  wody
świeżej po stronie instalacji wod-kan.

 do  pomieszczenia  technicznego  należy  doprowadzić  i  zapewnić  moc  cieplną  o
parametrach 90/70, doprowadzić przewód c-o i podłączyć wymienniki ciepła 2 szt.: dla
basenu  dużego:  wymiennik  73kW  oraz  małego:  38kW  wraz  z  pompami  obiegowymi
przewodami 1”

 Do każdego obiegu basenowego, przewidzieć pompkę obiegową instalacji grzewczej co +
dla  każdego  obiegu  zawory  z  napędem  elektrycznym  z  funkcją  (zamknij  /otwórz  ze
sprężyną zwrotną), 1 pompka obiegowa + 2 zawory z napędem – po stronie instalacji co.
Wykonanie zasilania wymienników basenowych w ciepło oraz pompki obiegowe i zawory
z napędem elektrycznym po stronie instalacji centralnego ogrzewania.

 Sterowanie temperaturą po stronie branży technologicznej,
 Kratki ściekowe do odwodnienia posadzki  - konieczne wykonanie – po stronie instalacji

wod -kan
 Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki,
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 Zbiornik wyrównawcze muszą posiadać możliwość spustu i przelewu do kanalizacji:
Basen pływacki – spust zbiornika dn50, przelewy zbiornika dn110 ,
Wanna- spust zbiornika dn50, przelewy zbiornika dn110 ,
Wykonanie  podejścia  kanalizacyjnego  do  spustu  zbiornika  i  przelewu  zbiornika

wyrównawczego po stronie instalacji wod-kan.
 Wentylacja pomieszczenia technicznego mechaniczną nawiewno-wywiewną 1-2 wymiany

/godz lub zgodnie z założeniami dla pomieszczeń technicznych.  Wykonanie wentylacji w
pomieszczeniu technologicznym po stronie instalacji wentylacyjnej

Pomieszczenie dozowania środków chemicznych
 kratka ściekowa w podłodze,
 Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki.
 Instalacja  wentylacji  grawitacyjnej  oraz  mechanicznej-  wyciągowej  min.  6wymian/  h

(ciągła) w magazynie kwasu i podchlorynu,
 Zlewozmywak do obmycia rąk.
Wykonanie  wentylacji  i  uzbrojenia  w  elementy  instalacji  wod-kan  pomieszczeniach  po

stronie instalacji wod- kani wentylacji

Branża elektryczna

 branża  technologiczna  przygotuje  szafę  sterującą  dla  zasilenia  i  zabezpieczenie  pracy
wszystkich  urządzeń  elektrycznych  z  technologii.  Należy  zasilić  tę  szafę  kablem  z
zabezpieczeniem ochronnym różnicowo – prądowym 30mA. Szafa zlokalizowana będzie
w  pomieszczeniu  technicznym  w  pobliżu  filtrów.  Wykonanie  instalacji  zasilającej  i
sterującej  poszczególnymi  urządzeniami  leży  po  stronie  technologii  uzdatniania  wody.
Wszystkie  urządzenia  stacji  uzdatniania  pracują  w ruchu  ciągłym z  wyjątkiem atrakcji
wodnych, które włączane są tylko okresowo,

 Moc szafy elektrycznej:
 pompa obiegowa filtrów basenu dużego 2 x 2,5 kW = 5 kW
 pompa obiegowa filtra basenu małego 1 x 2,5 kW = 2,5 kW
 oświetlenie podwodne 8 szt. x 50W = 0,4 kW
 gejzer podwodny 2 x 1,5 kW = 3 kW
 urządzenie do masażu i pływania w przeciwprądzie 1 x 3 kW = 3 kW
 urządzenie do masażu 3 dyszowe – 2 szt. x 4 kW = 8 kW
 inne 0,1 kW
   Razem:  22 kW

12. ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa artkyłu Ilość Producent / Dostawca

BASEN DUŻY

1. Uzbrojenie niecki – brąz chromowany

1 Odpływ z rynny przelewowej d75 10 Hugo Lahme / Fiber-Polska

2 Dysza denna 2" wraz z przejściem przez ścianę 8 Hugo Lahme / Fiber-Polska

3 Podłączenie  odkurzacza  2"  wraz  z  końcówką  do
węża d38 oraz zatyczką,

1 Hugo Lahme / Fiber-Polska
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4 Reflektor podwodny LED 20W, 12V wraz z niszą i
kablem kompletny, światło białe

6 Hugo Lahme / Fiber-Polska

5 Drabinki basenowe 3 stopniowa z kotwami 1 Astral / Fiber-Polska

6 Drabinki basenowe 4 stopniowa z kotwami 1 Astral / Fiber-Polska

7 Pochwyty na ścianach bocznych 32 Astral / Fiber-Polska

8 Kratka rynny przelewowej L=195 mm 32 Astral / Fiber-Polska

2. Zbiornik wyrównawczy 

9 Zbiornik wyrównawczy 16 m3 wykonanie PE wraz
z uzbrojeniem 

1 Wykonanie indywidualne 

10 Filtr mechaniczny wody wodociągowej z wkładami
60 mikronów

1 Astral / Fiber-Polska

11 Zespół  zasilania  w  wodę  wodociągową  DN40  z
zaworem elektromagnetycznym i by-passem

1 Wykonanie indywidualne 

12 Sterownik zbiornika z 5 czujnikami poziomu 1 Wykonanie indywidualne 

3. Stacja uzdatniania wody

13 Pompa obiegowa SPECK Badu Resort 40 , 24 m3/h
przy H=15 m wraz z filtrem wstępnym

2 SPECK / Fiber-Polska

14 Filtr  Filtrex  Norm  Plus  D=1000  mm  poliestrowy
wzmacniany  włóknem  szklanym  z  płyta
drenażową,  włazem  górnym  i  boczny  i  złożem
wielowarstwowym  hydroantracytowym  z
zaworem 6-cio drożnym, przyłącze 2 1/2”

2 GEMAS / Fiber-Polska

15 Mikroprocesorowy  centralny  sterownik
parametrów  wody  basenowej  Fiber-PCS:  pH,
chlor,  redox,  temperatura  wraz  z  dwoma
pompami  dozującymi:  dla  pH  i  chloru  oraz  z
kompletem  sond  i  głowic  pomiarowych.  Moduł
sterowania  pracą  pomp  obiegowych  oraz
zbiornikiem  wyrównawczym.  Możliwość
podłączenia  do  internetu  i  sterowania
parametrami pracy basenu.

1 PCS / Fiber-Polska

16 Stacja dozująca dla koagulanta 1 EMEC / Fiber-Polska

5. Podgrzew wody basenowej

17 Wymiennik ciepła WB250 73 kW przy 90/70OC 1 SECESPOL / Fiber-Polska

6. Urządzenia do masażu

18 Kompletne  urządzenie  do  masażu  3-dyszowe,  z
dyszami  zlokalizowanymi  na  3  różnych
wysokościach , pompa 4 kW, 400V

1 Hugo Lahme / Fiber-Polska

19 Urządzenie  do  masażu  i  pływania  w
przeciwprądzie  TAJFUN:  zestaw  montażowy  oraz
zestaw końcowy z pompą 3 kW, 400V

1 Hugo Lahme / Fiber-Polska

7. Instalacja technologiczna

20 Komplet rur PVC (10 bar) , kształtki  PVC: kolana , 1 CEPEX / Fiber-Polska
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trójniki  ,  redukcje  ,  przepustnice,  zawory,  klej
TANGIT , rozpuszczalnik , uchwyty 

8. Instalacja elektryczna

21 Wykonanie  szafy  elektrycznej  oraz  instalacji
elektrycznej wraz z okablowaniem urządzeń

1 Wykonanie indywidualne 

9. Wyposażenie dodatkowe (opcja)

22 Urzadzenie do dezynfekcji promieniami UV, AP3 1 TMA / Fiber-Polska

23 Odkurzacz ręczny: drążek, wąż ssący d38, szczotka 1 Astral / Fiber-Polska

BASEN MAŁY

1. Uzbrojenie niecki – brąz chromowany

24 Odpływ z rynny przelewowej d75 8 Hugo Lahme / Fiber-Polska

25 Dysza denna 2" wraz z przejściem przez ścianę 4 Hugo Lahme / Fiber-Polska

26 Podłączenie  odkurzacza  2"  wraz  z  końcówką  do
węża d38 oraz zatyczką,

1 Hugo Lahme / Fiber-Polska

27 Reflektor podwodny LED 20W, 12V wraz z niszą i
kablem kompletny, światło białe

2 Hugo Lahme / Fiber-Polska

28 Drabinki basenowe 3 stopniowa z kotwami 1 Astral / Fiber-Polska

29 Pochwyty na ścianach bocznych 16 Astral / Fiber-Polska

30 Kratka rynny przelewowej L=195 mm 16 Astral / Fiber-Polska

2. Zbiornik wyrównawczy 

31 Zbiornik wyrównawczy 10 m3 wykonanie PE wraz
z uzbrojeniem 

1 Wykonanie indywidualne 

32 Zespół  zasilania  w  wodę  wodociągową  DN40  z
zaworem elektromagnetycznym i by-passem

1 Wykonanie indywidualne 

33 Sterownik zbiornika z 5 czujnikami poziomu 1 Wykonanie indywidualne 

3. Stacja uzdatniania wody

34 Pompa  obiegowa  SPECK  Badu  Resort  40  ,  24
m3/h, 400V przy H=15 m wraz z filtrem wstępnym

1 SPECK / Fiber-Polska

35 Filtr  Filtrex  Norm  Plus  D=1000  mm  poliestrowy
wzmacniany  włóknem  szklanym  z  płyta
drenażową,  włazem  górnym  i  boczny  i  złożem
wielowarstwowym  hydroantracytowym  z
zaworem 6-cio drożnym, przyłącze 2 1/2”

1 GEMAS / Fiber-Polska

36 Mikroprocesorowy  centralny  sterownik
parametrów  wody  basenowej  Fiber-PCS:  pH,
chlor,  redox,  temperatura  wraz  z  dwoma
pompami  dozującymi:  dla  pH  i  chloru  oraz  z
kompletem  sond  i  głowic  pomiarowych.  Moduł
sterowania  pracą  pomp  obiegowych  oraz
zbiornikiem  wyrównawczym.  Możliwość
podłączenia  do  internetu  i  sterowania
parametrami pracy basenu.

1 PCS / Fiber-Polska
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37 Stacja dozująca dla koagulanta 1 EMEC / Fiber-Polska

5. Podgrzew wody basenowej

38 Wymiennik ciepła WB130 38kW przy 90/70 st. C 1 SECESPOL / Fiber-Polska

6. Urządzenia do masażu

39 Kompletne  urządzenie  do  masażu  3-dyszowe,  z
dyszami  zlokalizowanymi  na  3  różnych
wysokościach , pompa 4 kW, 400V

1 Hugo Lahme / Fiber-Polska

40 Kompletne  urządzenie  do  masażu  GEJZER  z
dmuchawą 1,5 kW

1 Hugo Lahme / Fiber-Polska

7. Instalacja technologiczna

41 Komplet rur PVC (10 bar) , kształtki  PVC: kolana ,
trójniki  ,  redukcje  ,  przepustnice,  zawory,  klej
TANGIT , rozpuszczalnik , uchwyty 

1 CEPEX / Fiber-Polska

8. Instalacja elektryczna

42 Wykonanie  szafy  elektrycznej  oraz  instalacji
elektrycznej wraz z okablowaniem urządzeń

1 Wykonanie indywidualne 

9. Wyposażenie dodatkowe (opcja)

43 Urzadzenie do dezynfekcji promieniami UV, AP2 1 TMA / Fiber-Polska

44 Odkurzacz ręczny: drążek, wąż ssący d38, szczotka 1 Astral / Fiber-Polska
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	Faktyczna dawka zostanie ustalona w trakcie eksploatacji.

