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I  OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENU 

1 Wstęp 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem technologię uzdatniania wody dla basenów  i wanien w obiegu zamkniętym. Baseny te 
znajduje się na obiekcie Pływalnie Miejskiej w Śremie. 

1.1 Podstawa opracowania 

Opracowano w oparciu o : 
-„Wymagania sanitarno – higieniczne dla krytych pływalni” opracowane przez mgr inż. Czesława Sokołowskiego; Warszawa 1998r. 
-normę DIN 19643 , DIN 19605 
-Wytyczne projektowania basenów – PZiTS – Warszawa 1984 
-Planung von Schwimmbaden – Saunus – Dusseldorf 1998 
-obowiązujące normy i przepisy 
-katalogi firm basenowych 
-podkłady architektoniczne 

2 Założenia i dane wyjściowe 

Basen pływacki 
-wymiary : 25 x 12,5 m   
-głębokość: 1,8-1,35m 

-powierzchnia lustra wody:  A = 312,5m2    

-objętość: około V = około 474 m3  
-ilość wody obiegowej 138 m3/h 
-temperatura wody 27-28 st C  
• Zakładany ciągły czas pracy basenu 12-16 godzin 
• Dobowe uzupełnienie świeżej wody w ilości 25 m3 przy maksymalnym obciążeniu basenu / 16  m3 przy płukaniu filtra 
• Zamknięty obieg wody  
• Basen żelbetowy z rynną przelewową typ fiński płytkowany 

• Atrakcje : Reflektory 
Basen do nauki pływania(Istniejący) 
-wymiary : 10 x 3,8 m   
-głębokość: 0,7-0,9m 

-powierzchnia lustra wody:  A = 38m2    

-objętość: około V = około 30 m3  
-ilość wody obiegowej 28 m3/h 
-temperatura wody 30 st C  
• Zakładany ciągły czas pracy basenu 12-16 godzin 
• Dobowe uzupełnienie świeżej wody w ilości 5 m3 przy maksymalnym obciążeniu basenu / 7  m3 przy płukaniu filtra 
• Zamknięty obieg wody  
• Basen żelbetowy z rynną przelewową typ fiński do wykonania rynna na jednym krótszym boku 
Brodzik + hamownia zjeżdżalni 
-wymiary : Kształt nieregularny   
-głębokość: 0,0-0,4 oraz 0,4m 

-powierzchnia lustra wody:  A = 129 +6 = 135m2    

-objętość: około V = około 45 m3  
-ilość wody obiegowej 154 m3/h 
-temperatura wody 31 st C  
• Zakładany ciągły czas pracy basenu 12-16 godzin 
• Dobowe uzupełnienie świeżej wody w ilości 17 m3 przy maksymalnym obciążeniu basenu / 16  m3 przy płukaniu filtra 
• Zamknięty obieg wody  
• Basen żelbetowy z rynną przelewową typ zurich płytkowany 

• Atrakcje :  Zamek , Słonik, Śmigło, Hybryda, Kwiatek, Małpka, Pączek, Muchomor 
Wanny np. Odisea 20 (2kpl) lub równoważna 
-średnica :  2,3m  
-głębokość: 0,65 do 0,85m  

-powierzchnia lustra wody:  A = około 3,6m2 

-objętość: około V = około 2 x 1,12 m3  
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-ilość wody obiegowej 34 m3/h 
-temperatura wody 32-34 st C  
• Zakładany ciągły czas pracy basenu 12-16 godzin 
• Dobowe uzupełnienie świeżej wody w ilości 3,6 m3 przy maksymalnym obciążeniu basenu / 7  m3 przy płukaniu filtra 
• Zamknięty obieg wody  
• Wanna prefabrykowana akrylowa, antypoślizgowe wykończenie dna  
• Atrakcje : Reflektory,  Dysze masażu wodno powietrznego  (wodne 8szt / powietrzne 10szt). 

3 Schemat technologiczny 

Podstawą prawidłowej cyrkulacji wody w basenie będzie tzw. "system zamkniętego obiegu z czynnym przelewem". Wprowadzanie 
uzdatnionej wody do basenu  następuje poprzez dysze tłoczne denne. 100% wody z basenu odprowadzane będzie poprzez rynny 
przelewowe do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika zasysana zostanie poprzez łapacz włosów (filtr wstępny) przez pompy 
cyrkulacyjne-obiegowe. Pompy tłoczą wodę na filtry ciśnieniowe, skąd następnie kierowana jest  przez średniociśnieniowe lampy UV 
(OPCJA)  i  wymienniki basenowe do basenu. 
Spusty z dna basenu następować będą przez kratę spustową. Do wody przed filtrami będzie dozowany koagulant celem poprawienia 
parametrów filtracji. Natomiast za filtrami lampami UV (OPCJA) i wymiennikami będzie dozowany korektor pH oraz środek do 
dezynfekcji wody czyli środek chemiczny na bazie chloru –stabilizowany podchloryn sodu. Środki dozowane są automatycznie przez 
pompki tłoczące. 
Projektowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny z aktualnymi polskimi przepisami. 

4 Technologia uzdatniania wody 

Usuwanie zanieczyszczeń nastąpi poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody. 

4.1 Usuwanie fizycznych zanieczyszczeń  

Filtrowanie wstępne. Filtrowanie to odbywa się poprzez łapacze włosów i włókien umieszczone przed pompami obiegowymi. Łapacze 
wyposażone we wkłady koszowe i łatwo otwierające się pokrywy wychwytują większe zanieczyszczenia mechaniczne oraz 
zabezpieczają pompy. 
Filtracja. Przeważająca część zanieczyszczeń mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrach, pozostała część która opadnie na dno 
zostanie usunięta za pomocą odkurzacza. 
Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez rozdzielacz równomiernie rozprowadzona na górnej powierzchni złoża 
filtracyjnego. 
Mieszczące się w wodzie cząstki brudu, zostaną zatrzymane na złożu filtracyjnym a czysta woda poprzez system dysz umieszczonych 
w dnie filtra wpłynie ponownie do basenu. 
Regeneracja złoża (płukanie filtrów ciśnieniowych) 
Ciśnieniowe filtry pracują praktycznie w sposób ciągły z krótkimi przerwami przeznaczonymi na ich płukanie. Zanieczyszczenie filtrów 
sygnalizowane jest wzrostem ciśnienia, które nie powinno być wyższe od ciśnienia ustalonego przez producenta. Płukanie filtrów 
odbywa się przy pomocy sprężonego powietrza i wody kierowanych w kierunku przeciwnym do kierunku wody filtrowanej. Sprężone 
powietrze tłoczone z szybkością 60m/h rozluźnia złoże, natomiast woda z szybkością od 50 do 60m/h płucze go według ustalonej 
kolejności czynności i według czasu trwania. Zgodnie z przepisami międzynarodowymi obowiązuje płukanie filtrów co 3 dni bez 
względu na ich stan zanieczyszczenia.  
Zalecana kolejność czynności i czas płukania przy płukaniu wodą i powietrzem: 
- odpowietrzenie filtra, obniżenie zwierciadła wody w filtrze do poziomu leja odpływowego i płukanie wodą  
- płukanie zwrotne I  tzn. oczyszczenie złoża filtracyjnego. Płukania dokonujemy poprzez wykorzystanie zasady "przeciwprądu". 
Dokonujemy tego wprowadzając wodę płuczącą ponad dysze dolnego złoża filtra przy prędkości wody 50÷60 m/h. Czas pomiędzy 
kolejnymi płukaniami dla jednego filtra wynosi max 3dni. Należy jednak zwrócić uwagę na spadek ciśnienia na złożu filtracyjnym, który 
nie może przekroczyć 5 m sł. wody. 
Płukanie należy przeprowadzić wodą ze zbiorników przelewowych w okresie nocnym. Czas płukania jednego filtra wynosi około 3 
minuty. 
Jakość popłuczyn należy obserwować przy wylocie do kanału w pomieszczeniu technologicznym, gdzie można ręcznie pobrać próbkę 
do kontroli w razie zaistnienia takiej potrzeby. 
-spulchnianie złoża powietrzem:  należy płukać filtry powietrzem przez okres około 5 minut przy prędkości powietrza 60m/h. Płukanie 
to dobywa się również na zasadzie „przeciwprądu” czyli powietrze wprowadza się ponad dysze dolnego złoża filtra.  
- płukanie zwrotne II  powtórne oczyszczenie złoża filtracyjnego wodą 3÷5 min. przy prędkości wody 50÷60 m/h, zasada taka jak przy 
płukaniu zwrotnym I 
-po płukaniu  filtrat należy odprowadzić do kanalizacji (czas trwanie tego etapu wynosi około 0,5 minuty), a następnie należy ponownie 
filtrować wodę. 
Filtr basenu do nauki pływania i wanny nie będzie płukany powietrzem jedynie wodą. 
Proces filtracji będzie wspomagany przez koagulację.  
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4.2 Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych 

Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych nastąpi poprzez chemiczną pielęgnację wody polegającą na następujących podstawowych 
czynnościach : 
Regulacja pH Wartość pH winna wynosić 7,0-7,4 pozwoli to na prawidłowy przebieg wszystkich procesów dezynfekcji i jest wartością 
zdrową dla człowieka. Uzyska się to dzięki dozowaniu korektora pH i odbywać się będzie przy pomocy pompki bezpośrednio z 
pojemnika do rurociągu instalacji basenowej za filtrami. Projektuje się dozowanie środka do korekty pH „ pH minus” w płynie ( 50% 
kwas siarkowy). pH minus jest środkiem dostarczanym standardowo w polietylenowych pojemnikach pojemności 28 kg.  
Dla tego Obiektu projektuje się szafkę naścienną zewnętrzną z zaworem 2" i rurociągiem (rura w rurze PE100 50/125) do tankowania z 
cysterny zbiornika w magazynie korektora pH o pojemności około 1m3. Z tego zbiornika napełniane będą zbiorniki pod stanowiskami 
dozowania dla poszczególnych basenów za pomocą pompki np. beczkowej w JP-100 o wydajności 22 l/min. i wysokości podnoszenia 
4mH20 i mocy 0,3kW (do napełniania pojemników dozowania korektora pH) . 
Reagent magazynowany jest w szczelnie zamkniętych pojemniku. Środek jest dozowany z fabrycznych pojemników specjalnych 
zbiorników . Podłączenie pompki dozującej polega na wkręceniu w miejsce fabrycznej zakrętki szczelnego korka z lancą ssącą 
pompki. 
Baniaki ze środkiem pH minus w miejscu dozowania muszą być umieszczone w wannach chemoodpornych bezodpływowych  
wymiarach około 45x45x30cm. Zbiornik z korektorem pH magazynowanym około 1m3 będzie się znajdował w wannie która w razie 
jakiegokolwiek uszkodzenia zbiornika przejmie całą pojemność zbiornika. 
Do neutralizacji kwasy siarkowego powinien zostać przewidziany wodorotlenek sodu lub węglan wapnia czy sodu. 
Dezynfekcja. Woda w basenie jest idealnym środowiskiem nie tylko dla alg, ale również dla grzybów i bakterii. Aby tego uniknąć 
proponuje się zastosowanie w basenie chlorowania wody. 
Chlorowanie odbywać się będzie poprzez dozowanie do wody basenowej roztworu podchlorynu sodu do rurociągu instalacji 
basenowej za filtrami. Projektuje się dozowanie środka do dezynfekcji stabilizowanego podchlorynu sodu w płynie ( o stężeniu 15% ). 
Podchloryn sodu jest środkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemności 35 kg.  
Dla tego Obiektu projektuje się szafkę naścienną zewnętrzną z zaworem 2" i rurociągiem (rura w rurze PVC-U 50/125) do tankowania 
z cysterny zbiornika w magazynie korektora pH o pojemności około 1m3. Z tego zbiornika napełniane będą zbiorniki pod stanowiskami 
dozowania dla poszczególnych basenów za pomocą pompki np. beczkowej w JP-100 o wydajności 22 l/min. i wysokości podnoszenia 
4mH20 i mocy 0,3kW (do napełniania pojemników dozowania podchlorynu sodu ) . 
Reagent magazynowany jest w szczelnie zamkniętych pojemniku. Środek jest dozowany z fabrycznych pojemników specjalnych 
zbiorników . Podłączenie pompki dozującej polega na wkręceniu w miejsce fabrycznej zakrętki szczelnego korka z lancą ssącą 
pompki. 
Baniaki ze podchlorynem sodu w miejscu dozowania muszą być umieszczone w wannach chemoodpornych bezodpływowych  
wymiarach około 45x45x30cm. Zbiornik z podchlorynem magazynowanym około 1m3 będzie się znajdował w wannie która w razie 
jakiegokolwiek uszkodzenia zbiornika przejmie całą pojemność zbiornika. 
Do neutralizacji podchlorynu sodu powinien zostać przewidziany tiosiarczan sodowy. 
Dezynfekcja-Lampami UV (JAKO OPCJA) 
Dodatkowo dla poszczególnych układów OPCJONALNIE przewiduje się zastosowanie średniociśnieniowych lamp UV. Działanie 
bakteriobójcze polega na absorbowaniu światła UV przez strukturę DNA komórek drobnoustrojów. Stosując lampy o odpowiednim 
natężeniu światła UV-C  i odpowiednio dobrany czas  możemy zniszczyć bakterie i inne drobnoustroje poprzez destrukcję ich DNA. 
Zastosowanie lamp UV ograniczy dawki chloru co wpłynie na zmniejszenie ilości powstających chloramin (szkodliwych) oraz poprawi 
jakość wody. Komora Lampy UV wykonana jest z stali 316L. Zastosowano na poszczególnych układach lampy UV przy dawce  600 
J/m2: dobrano 
Basen pływacki- lampę UV np. typu SMP25 XL  lub równoważna o mocy 2,7kW 
Basen do nauki pływania- lampę UV np. typu SMP6 XL  lub równoważna o mocy 0,66kW 
Brodzik z hamownią - lampę UV np. typu SMP35 XL  lub równoważna o mocy 3,9kW 
Wanna- lampę UV np. typu SMP10 XL  lub równoważna o mocy 1,1kW 
Koagulacja. Celem zapewnienia właściwej klarowności wody basenowej projektuje się wykorzystanie procesu "kłaczkowania" tj. 
łączenia bardzo drobnych cząsteczek w większe i tym samym uczynienie ich możliwymi do zatrzymania na filtrze. Koagulant będzie 
dozowany przed filtrami do rurociągu wody obiegowej basenu z pojemnika poprzez pompę. Projektuje się dozowanie środka np. o 
nazwie „ flokulant w płynie”. 
Flokulant w płynie jest środkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemności 25 kg. Reagent magazynowany jest w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach i taki sam sposób jest transportowany. Środek jest bezpośrednio dozowany z fabrycznych 
pojemników. Podłączenie pompki dozującej polega na wkręceniu w miejsce fabrycznej zakrętki szczelnego korka z lancą ssącą 
pompki. Baniaki ze środkiem w miejscu dozowania muszą być umieszczone w wannach chemoodpornych bezodpływowych wymiarach 
około 45x45x30cm. 

5 Urządzenia i elementy instalacji basenowej 

5.1 Filtry 

W celu zapewnienia właściwej filtracji wody basenowej należy zainstalować  filtry : 
Basen pływacki - 2 filtry ciśnieniowe ze złożem szkło aktywne wielowarstwowym o średnicy dn1800mm np. Bobin Olot lub równoważny 
zgodny z DIN 
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Basen do nauki pływania - 1 filtry ciśnieniowy ze złożem szkło aktywne wielowarstwowym o średnicy dn1200mm (Istniejący na 
Obiekcie po przeserwisowaniu do  uruchomienia). 
Brodzik + hamownia zjeżdżalni  - 2 filtry ciśnieniowe ze złożem szkło aktywne wielowarstwowym o średnicy dn1800mm np. Bobin Olot 
lub równoważny zgodny z DIN 
Wanny - 1 filtr ciśnieniowy ze złożem szkło aktywne wielowarstwowym o średnicy dn1200mm np. Bobin Olot lub równoważny zgodny z 
DIN 
Filtry wykonane będą z żywicy poliestrowej wzmocnione włókien szklanych zwojone: wypełnione złożem wielowarstwowym o 
wysokości min 1,2m oraz ruszcie z dnem dyszowym, zgodne z DIN 19643 . Filtry wyposażone będą w komplet 5 przepustnic. 
Parametry filtra: 
Średnica filtra dn1800mm 
-Wydajność max 76 m3/h przy prędkości filtracji 30 m/h 
-Powierzchnia filtracji 2,54m2 

Średnica filtra dn1200mm 
-Wydajność max 33 m3/h przy prędkości filtracji 30 m/h 
-Powierzchnia filtracji 1,13m2 

5.2 Pompy  

Celem zapewnienia prawidłowej filtracji wody basenowej oraz właściwego procesu płukania filtrów zamontowane zostaną dla każdego 
z filtrów, pompy filtracyjne  z brązu, stali nierdzewnej, żeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie lub tworzywowe ze zintegrowanym 
filtrem wstępnym (łapaczem włosów)  
Dla obiegu wody basenowej dobrano pompy: 
Basen pływacki – dwie pompy basenowe - ze zintegrowanym filtrem wstępnym np. Colorado lub równoważne o wydajności 69 m3/h, 
wysokości podnoszenia 15 m H2O, moc 5,5kW. 
Basen do nauki pływania  – jedna pompa basenowa -obiegowa tworzywowe ze zintegrowanym filtrem wstępnym np. Victoria plus lub 
równoważna o wydajności 28 m3/h, wysokości podnoszenia 13 m H2O, moc 2,2kW. Istniejącą pompę po sprawdzeniu serwisu i 
potwierdzeniu zadawalającego jej stanu zabudować na układzie. 
Brodzik + hamownia zjeżdżalni – dwie pompy basenowe - ze zintegrowanym filtrem wstępnym np. Colorado lub równoważne o 
wydajności 77 m3/h, wysokości podnoszenia 15 m H2O, moc 5,5kW. 
Wanna  – dwie pompy basenowa -obiegowa tworzywowe ze zintegrowanym filtrem wstępnym np. Victoria plus lub równoważna każda 
o wydajności 16,5 m3/h, wysokości podnoszenia 13 m H2O, moc 1,1kW. 

5.3 Dmuchawa powietrza 

W celu poprawienia parametrów płukania filtrów dla basenu pływackiego i brodzika projektuje się  dmuchawę powietrzną, ma ona za 
zadanie spulchnić złoże filtrów w czasie płukania. 
Dla filtrów dobrano dmuchawę bocznokanałową o wydajności 150 m3/h, mocy 5,5 kW. Obudowa wentylatora, wirnik oraz obudowa 
tłumika wykonane ze stopów aluminium. 

5.4 Zbiornik wyrównawczy 

W celu zapewnienia prawidłowego procesu uzdatniania wody basenowej w układzie zamkniętym konieczne są zbiorniki wyrównawcze. 
Należy wykonać zbiorniki żelbetowy wewnętrznie wyizolowany izolacją systemową jak basen . 
Basen pływacki  – zbiornik o pojemności czynnej 28 m3   
Basen do nauki pływania  – zbiornik o pojemności czynnej 10 m3   
Brodzik + hamownia  – zbiornik o pojemności czynnej 21 m3  + 8 m3  (hamowni)  
Wanny  – zbiornik o pojemności czynnej 8 m3   
Zbiornik wyrównawczy wyposażony zostanie w rurociągi z rynien, spustowy, przelewowy, ssawny i odpowietrzający do atmosfery 
zgodnie ze schematem technologicznymi oraz rurociągi zasilania w wodę świeżą z wodociągu z układem pomiaru poziomu wody wraz 
z automatyką napełniania. 
Zbiornik wyrównawczy musi posiadać możliwość rewizji  i drabinkę włazowo/złazową.  Zbiornik będzie zamknięty na całej powierzchni 
(szczelny) w celu ograniczenia parowania wykonany zostanie tylko właz  i napowietrzenie. 

5.5 Uzupełnienie wodą wodociągową i opróżnianie basenu 

Napełnianie basenu odbywać się będzie wodą z instalacji wodociągowej . 
Uzupełnienie strat wody w basenie następować będzie poprzez zbiornik wyrównawczy, wyposażony w sądy regulacji poziomu 
uruchamiające zawór z napędem elektrycznym oraz wodomierz z wyjściem kontaktronowym na dopływie wody z instalacji wody 
wodociągowej.  Instalacja wody do napełniania basenu oraz wody uzupełniającej powinna być zaopatrzona w wodomierz. Sterowanie 
dolewaniem wody równoczesne sygnały na zawory z napędem elektrycznym. 
Dziennie należy doprowadzić świeżej wody z wodociągu w ilości orientacyjnej  50,6 / 25m3  łącznie w przeciągu 16 godzin pracy 
basenu przy założeniu średniego obciążenia osób w ciągu doby/ płukanie filtrów. Faktyczny bilans zużycia wody w stacjach 
uzdatniania wody otrzyma się w czasie eksploatacji po codziennym zakończeniu zajęć na basenie, przy pomocy odczytu wodomierza 
określającego pobór świeżej wody przez zbiorniki  z sieci. Pobór ten uzupełnia ubytki wody przez parowanie, wychlapanie, płukanie 
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(czyszczenie) filtrów. Wynik tego zużycia wskaże dopiero potrzebę uzupełniania świeżą wodą w ilości 30 l/osobę/dzień (znając 
osobowe obciążenie basenu w ciągu dnia pracy).  
Całkowitą wymianę wody w basenie przewiduje się co najmniej  razy w roku przez spust wody do kanalizacji. 
Wanny powinny być spuszczane codziennie.  
Spust basenu i wanny należy wykonywać stopniowo (regulacja wypływu za pomocą zasuwy spustowej)– kontrolując możliwości 
odbioru kanalizacji sanitarnej.  
Baseny i wanny spuszczane będą do kanalizacji sanitarnej.  
Zbiornik basenu i wanny powinien być spuszczany i czyszczony raz na kwartał.  

5.6 Podgrzewanie wody dla basenu 

Woda w basenie będzie podgrzewana poprzez wymiennik zasilany z lokalnej kotłowni lub wymiennik z wodą gorącą o parametrach 
70/500. Właściwa temperatura będzie utrzymana poprzez sterownik i pompkę obiegową + zawór z napędem elektrycznym.  
Dla obiegu wody basenowej przyjęto wymiennik basenowy np. Typu B wykonane ASI 316 lub równoważne: 
Basen pływacki  – 1 wymienniki np. typu B 1000  lub równoważny moc potrzebna  pierwsze grzanie 130kW/ eksploatacja 75kW 
Basen do nauki pływania – 1 wymienniki np. typu B 500  lub równoważny moc potrzebna  pierwsze grzanie 25kW/ eksploatacja 10kW 
Brodzik + hamownia zjeżdżalni – 1 wymienniki np. typu B 1000  lub równoważny moc potrzebna  pierwsze grzanie 60kW/ eksploatacja 
20kW 
Wanny  – 1 wymienniki np. typu B 1000  lub równoważny moc potrzebna  pierwsze grzanie 22kW/ eksploatacja 8kW 
Rurociągi baypasu do wymienników od trójników głównych należy wykonać z rur PVC-C. 

5.7 Sterowanie -Urządzenie kontrolno pomiarowe/Szafa elektryczna 

Stacja kontrolno-pomiarowa np. Kontroler 800 lub równoważna 
Kompletna stacja kontrolno-pomiarowa składająca się z części pomiarowej, elektronicznej i hydraulicznej, zainstalowana na panelu 
montażowym o wymiarach 700x420x10mm 
Urządzenie kontrolno-pomiarowe Kontroler 800 jest odpowiedzialne za pomiar i regulację parametrów wody: 
-pomiar pH 
-pomiar Rsdox 
-pomiar temperatury 
-pomiar wolnego chloru i całkowitego 
Urządzenie cechuje się łatwą kalibracją sond, możliwością zmiany sondy chloru wolnego (amperometryczna/ potencjometryczna, 
pomiar temperatury może być wykorzystany do sterowania wymiennika, łatwy programowaniem, historią pompiarów ze statystyka, i 
menu w języku POLSKIM. 
Planuje sie zastosowanie 4 kpl urządzeń do basenów i wanien. 
 Integralną częścią technologii uzdatniania wody basenowej są moduły zasilające, których podstawową funkcją jest 
dystrybucja zasilania, zabezpieczenie przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe poszczególnych napędów pomp, 
dmuchaw.  
- Szafa elektryczna -Basen pływacki – 20,5 kW 
- Szafa elektryczna -Basen do nauki pływania – 3,5 kW 
- Szafa elektryczna  -Brodzik + hamownia zjeżdżalni– 23,5 kW 
- Szafa elektryczna -Wanny – 11,5 kW 
Podstawowe funkcje szafy elektrycznej to zasilanie i zabezpieczenie wszystkich urządzeń danego układu oraz: 
1. Proces filtracji  
- kontrola pracy pomp obiegowych 
-zabezpieczenie pomp obiegowych przed suchobiegiem 
-kontrola poziomu wody w zbiorniku retencyjnym  
-sterowanie zaworem uzupełniania wody świeżej  
-kontrola zużycia wody na potrzeby technologii (poprzez liczniki zużycia wody) 
2. Proces podgrzewania wody basenowej 
-pomiar i regulacja temperatury wody basenie  
-sterowanie ręczne i automatyczne napędem układu podgrzewania wody basenowej 
3. Funkcje dodatkowe 
-blokada dozowania korektorów chemicznych w momencie wyłączenia pomp obiegowych, braku przepływu przez celę sond 
pomiarowych, w przypadku przekroczenia wartości alarmowych 
-sterowanie pracą atrakcji przez ratownika za pomocą pulpitu sterowniczego 
-zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem 
• Moduł regulatora temperatury – wyposażony w czujnik z przetwornikiem,  układ elektryczny do sterowania napędem 
regulacyjnym wymiennika,(z Kontrolera) 
• Moduł regulatora poziomu – sygnalizatory poziomu, napęd uzupełniania wody świeżej,  
• Dozownik podchlorynu – pompka  dozująca z przewodem ssącym z zabezpieczeniem przed minimalnym poziomem do 
zmiennego w czasie dozowania podchlorynu, 
• Dozownik korektora pH  - pompka dozująca z przewodem ssącym z zabezpieczeniem przed minimalnym poziomem do 



8 

 

zmiennego w czasie dozowania korektora pH, 
• Dozownik koagulantu – pompka dozująca  z przewodem ssącym z zabezpieczeniem przed minimalnym poziomem - do 
stałowartościowego dozowania koagulantu, 
• Pulpit sterowania atrakcjami  – opcjonalnie kaseta z łącznikami do sterowania pracą atrakcji przez ratownika, 
• Komplet okablowania – kable sterownicze, sygnałowe i zasilające łączące urządzenia technologii uzdatniania wody 
basenowej z Szafami elektrycznymi -sterowniczymi. 
Dozowanie chemikaliów oraz grzanie dla danego basenu, wanny  musi być przerwane w momencie wyłączenia pompy 
obiegowej, braku przepływu przez celę lub w przypadku płukania danego filtra- braku przepływu na instalacji za filtrami. 

5.7.1 Pomiary 

Proponuje się montaż urządzeń pozwalających na pomiar: 
-ilości zużywanej wody świeżej z wodociągu , 
-ciśnienie przed i za filtrami 
-wartości pH, wolnego chloru, chlor całkowity,  redox, temperatura,  
-przepływ 

5.8 Brodzik do płukania stóp 

Przed wejściem do hali basenowej  z zaplecza natryskowego będą znajdować się 3-y brodziki do płukania stóp. Brodziki do płukania 
stóp zasilane będzie wodą z instalacji technologicznej basenu, woda będzie przepływała przez chlorator przepływowy aby uzyskać 
stężenie chloru na poziomie 1-2 mg/dm3. Układ baypasu chloratora przepływowego i kontrola przepływu pozwoli ustawić wymagany 
przepływ który zagwarantuje utrzymanie odpowiedniego stężania chloru w wodzie na brodziki. Po przejściu przez brodzik woda jest 
odprowadzana do kanalizacji. W brodzikach przewiduje się jedną wymianę objętości brodzika na godzinę, woda przepływająca przez 
brodzik wędruje do kanalizacji. W każdym brodziku należy wykonać przelew i spust do kanalizacji. Spuszczenie i czyszczenie 
brodzików należy wykonywać codziennie po zajęciach na basenach. Aby wymusić właściwy przepływ na brodziki projektuje się 
pompkę podnoszącą ciśnienie na brodziki np. Sena 0,33HP z falownikiem lub równoważna. 

5.9 Atrakcje basenowe 

W celu uatrakcyjnienia kąpieli  basen i wanna wyposażone zostały w następujące urządzenia: 
Basen pływacki 
-Reflektory basenowe  przewiduje się montaż np.12 reflektorów Led   światło białe każdy po około 70-80Watt, 12V   
Brodzik + hamownia zjeżdżalni 
-Zjeżdżalnia  –Dla zjeżdżalni przewidziano pompę  np. Colorado lub równoważna o wydajności 90 m3/h, mocy 5,5 kW . 
-Atrakcje w brodziku  – Wszystkie atrakcje w brodziku będą zasilane z jednej pompy z falownikiem oraz z rozdziałem na 
poszczególne atrakcjie sterowalne dodatkowo zaworami z napędem elektrycznym zgodnie ze schematem technologicznym. Dla 
atrakcji przewidziano pompę  np. Victoria plus o wydajności 27 m3/h, mocy 2,2 kW . 
Atrakcje to- Zamek , Słonik, Śmigło, Hybryda, Kwiatek, Małpka, Pączek, Muchomor.  
Wanna  
-Reflektory basenowe  przewiduje się montaż np.1 reflektorka  100Watt, 12V   
-Masażem powietrznym - urządzenie do masażu ciała pęcherzykami powietrza . Dmuchawa dla każdej wanny bocznokanałowa 
np.SC20C  (2kpl) lub równoważna o wydajności 150 m3/h, mocy 1,5 kW. 
-Masaż wodny  – urządzenie do masażu ciała poziomego silną strugą wody. Dla każdej wanny przewidziano pompę  masażu np. 
Victoria plus (2kpl) lub równoważna o wydajności 30 m3/h, mocy 2,2 kW . 

5.10 Uzbrojenie niecek 

5.10.1 Dysze denne dopływowe 

W celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji wody basenowej w nieckach zastosowane są dysze denne 1 ½” stal nierdzewna: 
Basen pływacki – 40 dysze 1 ½” 
Basen do nauki pływania – Istniejące - pozostają 
Brodzik  – 28 dysze 1 ½” 
Wanna– dla każdej wanny dopływ dn90mm (jednocześnie odpływ-spust) 

5.10.2 Odpływ z rynny 

W celu odprowadzenia wody z basenu przewiduje się  rynny przelewowe poprzez, które woda odprowadzana jest do zbiornika 
wyrównawczego. Z rynny woda odprowadzana będzie poprzez spusty : 
Basen pływacki – 14 spustów dn110mm 
Basen do nauki pływania  – 6 spustów dn110 (rynna przerabiana) 
Brodzik + hamownia zjeżdżalni  – 10 spustów dn110mm + spusty z hamowni 4 spusty dn160 
Wanny   – po 2 spusty dn100mm 
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Z rurociągów zbiorczych z rynien przelewowych należy dodatkowo wykonać wpinki do kanalizacji konieczne do mycia rynien po 
zajęciach.  

5.10.3 Spust denny 

W basenie  spusty będą realizowane poprzez kraty spustowe denne: 
Basen pływacki  – 2 spusty dn90mm  
Basen do nauki pływania  – wykonać w formie przewiertu dn63mm 
Brodzik + hamownia zjeżdżalni  – spust dn63mm + spusty z hamowni dn50 
Wanny    – w każdej wannie 1 spust zredukowany dn63mm  (jednocześnie dopływ)  

5.11 Rurociągi  i  armatura 

Wszystkie przewody instalacji basenowej w pomieszczeniu technicznym  wykonane są z rur i kształtek PCV łączonych przez klejenie 
na ciśnienie PN10. Armaturę odcinającą o średnicy do 65 mm przyjęto o połączeniach mufowych, a powyżej o połączeniach 
kołnierzowych.  
Rurociągi z rynien układane będą ze spadkiem 1% od basenu do zbiornika wyrównawczego.  
Rurociągi ciśnieniowe układane będą ze spadkiem 0,3% do miejsc najniższych instalacji w celu spuszczenia całej instalacji. 

6 Czyszczenie basenu 

W celu utrzymania norm jakości wody basenowej oraz zachowania standardów higienicznych, należy przestrzegać terminów 
czyszczenia basenu oraz jego otoczenia. 
Dla czyszczenia ścian i dna basenów zaprojektowano w basenach gniazda dla odkurzacz ręcznego oraz dodatkowo szczotkę i tyczką 
teleskopową + odkurzacz basenowy manualny własnym silnikiem wydajności 7m3/h, workiem na zanieczyszczenia, 18 m przewodu 
zasilającego i tyczką teleskopową. 

7 Personel obsługujący 

Do obsługi stacji uzdatniania wody przewiduje się dwie osoby na zmianę. Osoby obsługujące stację muszą zostać przeszkolone w 
zakresie BHP oraz obsługi urządzeń. 

8 Warunki BHP 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny należy spełniać wymagania określone w Dz.U. nr21 poz.73 z dnia 27.01.94 r. Obsługa urządzeń 
oraz transport i przygotowanie chemikalii dla potrzeb uzdatniania, może się odbywać tylko przez przeszkolonych pracowników . 
Pracownicy ci winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny. 

9 UWAGI 

-Rurociągi tłoczące powietrze do masażu wanny muszą zostać zasyfonowane a syfon wyprowadzony minimum 50 cm powyżej lustra 
wody w wannie. Rurociągi te należy zasyfonować przy słupie/ścianie/w murku po czym w hali basenowej obudować. Uwaga wykonać 
w miejscach oznaczonych na rys syfony. 
-W pomieszczeniu technicznym w najniższych punktach poszczególnych ciągów instalacyjnych zostaną zamontowane zaworki 
spustowe umożliwiające spust całej instalacji. 
-Wszystkie rurociągi tłoczne, spustowe, ssawne i przelewowe przechodzące przez ściany i stropy osadzić w pozostawionych otworach 
lub w trakcie betonowania i wykonać jako szczelne. 
-Przed wejściem do zbiornika wyrównawczego należy je dokładnie przewietrzyć poprzez otwarcie włazów  i odczekanie minimum około 
1 godzinę. Prace w zbiornikach wyrównawczych  (zamkniętych) wykonywać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi zbiorników 
zamkniętych. 
-Godzinę przed otwarciem basenu należy na 15 minut uruchomić atrakcje. Podczas pracy wanien atrakcje muszą być włączone co 
najmniej przez 10 minut w ciągu każdej godziny.  
-Przewidzieć możliwość wniesienia filtrów do podbasenia  przez drzwi  o szerokości 2,4 m i wysokości 2,6m  lub luk techniczny 2,4 x 
2,4m z hali basenowej. 
UWAGA: WNIESIENIE ZBIORNIKÓW DO TANKOWANIA 1000 LITRÓW DO POM. PODCHLORYNU I KOREKTORA PH PRZED 
WYKONANIEM ŚCIANEK Z DRZWIAMI. 
-Spust wody z basenu może odbywać się zgodnie z zaleceniami „Właściciela kanalizacji”  do kanalizacji sanitarnej. 
-Płukanie filtrów należy wykonywać tylko i wyłącznie pojedynczo. 
-Na rurociągach przechodzących przez różne strefy p.poż. należy zamontować kasety ogniochronne na 120 min. 
-Rurociągi należy układać i łączyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót rurociągów z tworzyw sztucznych” 
oraz wytycznymi producentów danego systemu. 

10 Woda, kanalizacja, wentylacja, zasilanie mocy cieplnej, zasilanie mocy elektrycznej 

Woda świeża  z wodociągu  : 
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-We wskazane miejsca na rysunku (pomieszczenie techniczne)  zgodnie z wytycznymi pisemnymi i rysunkowymi doprowadzić  
zasilanie wody świeżej z wodociągu . 
-Pomieszczenia dozowania chemii basenowej i pomieszczenie techniczne wyposażyć w urządzenia zgodnie z wytycznymi pisemnymi i 
zasilić w wodę. 
Kanalizacja sanitarna: 
- W pomieszczeniu technicznym  przy filtrach wykonać  kanał betonowy rozprężny wód popłucznych (pod odprowadzenie wód 
popłucznych z filtrów), z zasyfonowanym odpływem  minimum dn250 do kanalizacji sanitarnej 
Kanały przekryć kratownicą ażurową 
Wykonanie kanałów po stronie budowlanej a wykonanie  odpływu z kanałów  dn250mm   wód popłucznych  do kanalizacji sanitarnej po 
stronie  wod-kan. 
oraz 
przy zbiornikach wyrównawczym wykonać  zagłębienia 50x50x15cm oraz podejście  z zasyfonowanym odpływem  dn160 do 
kanalizacji sanitarnej pod spusty, przelewy zbiorników oraz spustu basenów zgodnie z rys 
Wykonanie zagłębień po stronie budowlanej a zasyfonowanego podejścia kanalizacyjnego dn160 pod odprowadzenie  spustów i 
przelewów zbiornikówdo kanalizacji sanitarnej po stronie  wod-kan. 
-Ze zbiorników wyrównawczych (w miejscach wskazanych na rys) wykonać spust i przelew do kanalizacji sanitarnej. 
-Z basenów i wanien (w miejscach wskazanych na rys) wykonać spust wody do kanalizacji sanitarnej. 
-Z brodzików do płukania stóp wykonać spust i przelew do kanalizacji sanitarnej. 
-Pomieszczenia dozowania chemii, przedsionek, pomieszczenie techniczne i halę basenową wyposażyć w urządzenia zgodnie z 
wytycznymi pisemnymi i odprowadzić ścieki do kanalizacji. 
Wentylacja: 
-Pomieszczenia dozowania chemii oraz pomieszczenia techniczne wyposażyć w wentylację zgodnie z wytycznymi pisemnymi. 
Zasilanie mocy cieplnej: 
-We wskazane miejsca na rysunkach (okolice wymienników ciepła)  zgodnie z wytycznymi doprowadzić zasilanie mocy cieplnej o 
parametrach min. 70/50 i podanej wielkości. 
-Dla basenów i wanien  - (4 obiegi) zaprojektować i przewidzieć odrębne 4 pompki obiegowe + 4 zawory z napędem elektrycznym ze 
sprężyną zwrotną. 
Zasilanie mocy elektrycznej: 
-We wskazane miejsca na rysunkach (okolice szaf elektrycznych) zgodnie z wytycznymi doprowadzić zasilanie mocy elektrycznej. 
-We wskazanych miejscach na rysunkach wykonać gniazdka elektryczne zgodnie z wytycznymi. 
-Przewidzieć możliwość przeprowadzenia przewodów załączania reflektorów i atrakcji z pomieszczenia technicznego- do 
pomieszczenia ratownika. Nie przeoczyć momentu przeprowadzenia przewodów.  
 
Zastosowane procesy uzdatniania wody basenowej oraz urządzenia pozwolą sprostać wymaganiom stawianym wodzie 
basenowej podanym w : 
„Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  20 kwietnia 2010 roku „ zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi” oraz normy DIN 19643 
Zaprojektowane urządzenia zostają określone jako Standard. Oznacza to, że ze względu na konieczność utrzymania 
odpowiedniej jakości wody, co jest równoważne z zapewnieniem bezpieczeństwa pod względem bakteriologicznym i 
zapewnieniem komfortu dla użytkowników wymaga się zastosowania urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych niż 
zaprojektowane(Dz. U. 2004 nr 19 poz.177 Prawo zamówień publicznych, art. 29 pkt 3). 
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II. WYTYCZNE BRANŻOWE- TECHNOLOGIA BASENU 
 

1 Wytyczne branżowe wstępne 05.05.2016r  

1.1  Wytyczne budowlane 

1.1.1 Niecka basenowa 

a)Konstrukcja niecek basenowych wykonana jako żelbetowa  
b)Niecki basenowe należy wyizolować wewnętrznie izolacją systemowa np. Mapei, PCI, Ardex zgodnie z pkt.1.2.1 
c)W basenach należy w trakcie betonowania osadzić niektóre elementy oraz pozostawić otwory w celu osadzenia przejść 
technologicznych. 

1.1.2 Zbiorniki wyrównawcze   

Zbiorniki wyrównawcze basenów  - ŻELBETOWE wyizolować izolacją systemową np. PCI, Ardex, Mapei pkt.1.2.1 
Zbiorniki usytuować w bliskim sąsiedztwie basenów . 
Pojemność czynna zbiornika wyrównawczego powinna wynosić :  
Basen pływacki   - 28 m3 

Basen do nauki pływania   - 10 m3 

Brodzik +zjeżdżalnia - 21 m3  + 8 m3 
Wanny   - 8 m3 

a) Należy wykonać do zbiorników włazy o wymiarach min 100x80cm w celu umożliwienia rewizji zbiornika . 
b)Zbiorniki wyposażyć w drabinki lub stopnie włazowe/złazowe 
c)Dna zbiorników 10-15cm powyżej posadzki piwnic 
Zbiorniki wyizolować izolacją systemową - po stronie budowlanej. 
Ze zbiorników wyrównawczych wykonać spusty i przelewy do kanalizacji sanitarnej- po stronie instalacji wod-kan. 

1.1.3 Hala basenowa 

a)Posadzka wodoszczelna z płytek przeciwpoślizgowych położona ze spadkiem do kratek ściekowych. 
c)Kratki ściekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek 
Konieczne wykonanie – po stronie instalacji wod -kan 
d)Ściany wyłożone np. płytkami ceramicznymi 
f)Okna szklone w sposób zapewniający normatywny współczynnik przewodności cieplnej 
g)Przy wejściu do hali basenowej przewidzieć brodziki do dezynfekcji stóp- dla brodzików wykonać podejście kanalizacyjne dn50 pod 
spust i przelew do kanalizacji sanitarnej 
Wykonanie podejście kanalizacyjne pod spust i przelew brodzików do dezynfekcji stóp do kanalizacji  po stronie wod-kan. 

1.1.4 Pomieszczenia technologii basenu 

a) Pomieszczenie technologii powinno posiadać powierzchnię około 160 m2  
b)Wysokość pomieszczenia w świetle min. 3,0 m 
c)Podłoga odporna na działanie środków chemicznych ze spadkiem do kratek kanalizacji sanitarnej. 
d)W pomieszczeniu technicznym  przy filtrach wykonać  kanał betonowy rozprężny wód popłucznych (pod odprowadzenie wód 
popłucznych z filtrów), z zasyfonowanym odpływem  minimum dn250 do kanalizacji sanitarnej 
Kanały przekryć kratownicą ażurową 
Wykonanie kanałów po stronie budowlanej a wykonanie  odpływu z kanałów  dn250mm   wód popłucznych  do kanalizacji sanitarnej 
po stronie  wod-kan. 
f)Do pomieszczenia technologii przewidzieć drzwi lub otwór technologiczny o wys. 2,6 m i szerokości min 2,4m. minimum (transport 
filtrów) i cały ciąg komunikacyjny o takim prześwicie. 
UWAGA: Do pomieszczenia technicznego wykonać wygodne wejście dla obsługi  
g)Wokół niecki basenowej przewidzieć obejście o wysokości min 1,5m i szerokości około 1m  
w świetle. 
h)Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniu technicznym 180C 
i)Pomieszczenie techniczne winno być suche (nie powinno być napływu wody gruntowej do pomieszczenia) 

1.1.5 Pomieszczenie dozowania  i magazynowania podchlorynu sodu 

a)Pomieszczenie magazynowania i dozowania  podchlorynu sodu  dla uzdatniania wody basenowej powinny być usytuowane w 
pomieszczeniu o powierzchni około 8-10m2 w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia technologii. 
b) Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu winien mieć osobne wejście z zewnątrz budynku lub ewentualnie 
przez przedsionek wyposażony w sprzęt ratunkowy - bezpieczeństwa 
c)Drzwi  winny być otwierane w kierunku ewakuacji. 
d)Malowanie farbami chemoodpornymi a posadzka z płytek chemoodpornych. 
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e)Zastosować wannę żelbetową  lub  tworzywa sztucznego na baniak ze środkiem chemicznym pod stanowiskiem dozowania. 
 

1.1.6 Pomieszczenie magazynowania i dozowania korektora pH 

a)Przewidzieć osobne  pomieszczenie magazyn korektor pH. Wymiary pomieszczenia, magazynu i korektora pH około 8-6 m2. 
b)Drzwi magazynów powinny otwierać się w kierunku ewakuacji. 
c)Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z płytek chemoodpornych. 
d) Baniaki z korektorem w miejscu dozowania muszą być umieszczone w wannach chemoodpornych bezodpływowych. 

1.1.7 Magazyn koagulanta 

a)Przewidzieć osobne  pomieszczenie magazyn koagulanta. Wymiary pomieszczenia, magazynu koagulantu 4 m2. 
b)Drzwi magazynów powinny otwierać się w kierunku ewakuacji. 
c)Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z płytek chemoodpornych . 
d)Baniaki z koagulantem w miejscu dozowania muszą być umieszczone w wannach chemoodpornych bezodpływowych. 
 
Pomieszczenia magazynowania i dozowanie  chemii wykonać zgodnie z poniższym Rozporządzeniem 
Na obiekcie będą  dozowane : 
-sól w pastylkach 
- podchloryn  sodu  
-korektor pH (50%kwas siarkowy) 
-koagulant (środek na bazie siarczanu glinu) 

• Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy 
stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.  

1.1.8 Pomieszczenia mokre, niecki basenowe- uszczelnienia, izolacje 

Materiały stosowane do robót wykończeniowych powierzchni mokrych około basenowych i niecek basenowych 
Podłoże – ogólne warunki 
Przed przystąpieniem do wyrównań i robót wykończeniowych zbiorniki na podstawie protokołu powinien odebrać doświadczony 
budowlaniec, który min. ma zwrócić uwagę na: 

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

• mleczko cementowe – usunąć np. poprzez piaskowanie 

• zaglonienia – j.w. 

• sprawdzić geometrię zbiornika  

• niedopuszczalne jest używanie standardowych tynków do wyrównań zbiorników lub innych bez konsultacji z doradcą 
technicznym 

• sprawdzić zgodność otworów z projektowanymi 

• sprawdzić zawilgocenie podłoża 

• należy sprawdzić także inne parametry jak przy ogólnych robotach wykończeniowych 
Materiały stosowane do robót wykończeniowych  -PRZYKŁADOWE systemy izolacyjne dla basenów, Stosować tylko jednorodny 
System Izolacji. 
  

1.2 INSTALACJE SANITARNE 

1.2.1 Hala basenowa 

a)Kratki ściekowe lub odwodnienie liniowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek 
Konieczne wykonanie – po stronie instalacji wod -kan 
b)Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki. 
c)Wilgotność powietrza w granicach 55% - 60%. Temperatura na hali basenowej w granicach 30-32stC 
g)Przy wejściu do hali basenowej przewidzieć brodziki do dezynfekcji stóp- dla brodzików wykonać podejście kanalizacyjne dn50 pod 
spust i przelew do kanalizacji sanitarnej 
Wykonanie podejście kanalizacyjne pod spust i przelew brodzików do dezynfekcji stóp do kanalizacji  po stronie wod-kan. 

1.2.2 Pomieszczenie technologii basenu 

a)Kratki ściekowe do odwodnienia posadzki  
Konieczne wykonanie – po stronie instalacji wod -kan 
b)Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki. 
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c)Maksymalny wydatek wód popłucznych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej przez kanał rozprężny wód popłucznych wynosi 
około 38 l/s -(intensywność odpływu wód popłucznych) w czasie 10-ciu minut (dla jednego filtra). Płukanie każdego filtra odbywa się 
raz na trzy dni. Na obiekcie znajdować się będzie 6-7 filtrów czyli codziennie będą płukany maksymalnie 2 filtry. 
d)W pomieszczeniu technicznym  przy filtrach wykonać  kanał betonowy rozprężny wód popłucznych (pod odprowadzenie wód 
popłucznych z filtrów), z zasyfonowanym odpływem  minimum dn250 do kanalizacji sanitarnej 
Kanały przekryć kratownicą ażurową 
Wykonanie kanałów po stronie budowlanej a wykonanie  odpływu z kanałów  dn250mm   wód popłucznych  do kanalizacji sanitarnej 
po stronie  wod-kan. 
e)Dziennie należy doprowadzić świeżą wodę z wodociągu  odpowiednio w ilości: 
Basen  pływacki –25 m3/d  /16 m3/d w czasie 24 godz. przy maksymalnym obciążeniu/płukanie filtra 
Basen  do nauki pływania –5 m3/d  /7 m3/d w czasie 24 godz. przy maksymalnym obciążeniu/płukanie filtra 
Brodzik + zjezdzalnia – 17 m3/d  /19 m3/d w czasie 24 godz. przy maksymalnym obciążeniu/płukanie filtra 
Wanny –3,6 m3/d  /7 m3/d w czasie 24 godz. przy maksymalnym obciążeniu/płukanie filtra 
Przy max obciążeniu powierzchni lustra wody przez kąpiących w ciągu całej doby. 
Wykonać przyłącze wody świeżej z wodociągu do napełniania basenów o wydajności około 2 l/s 
Dn63mm do zasilania zbiornika basenu pływackim i do nauki pływania , przyłącze wody świeżej do napełniania  zbiornika brodzika i 
wanien dn40 mm zgodnie z rysunkiem 
Przyłącze zasilania wody świeżej dla technologii basenowej zabezpieczyć zaworem antyskażeniowym 
Wykonanie przyłącza wody świeżej po stronie  instalacji wod-kan. 
f)Spust awaryjny wody z basenu będzie odbywał się do kanalizacji sanitarnej raz w roku. Pojemność basenów wynosi: 
Basen pływacki  474 m3 
Basen do nauki pływania  około 30 m3 
Brodzik + zjeżdzalnia około 45 m3 
Wanny  2,24 m3 
Wykonanie podejścia kanalizacyjnego do spustu basenu po stronie  instalacji wod-kan. 
g)Zbiornik wyrównawcze muszą posiadać możliwość spustu i przelewu do kanalizacji: 
Basen pływacki- spust zbiornika dn75, przelewy zbiornika dn160 , 
Basen do nauki pływania- spust zbiornika dn75, przelewy zbiornika dn110 , 
Brodzik + zjeżdzalnia- spust zbiornika 2xdn75, przelewy zbiornika dn160 , 
Wanny- spust zbiornika dn75, przelewy zbiornika dn110 , 
Wykonanie podejścia kanalizacyjnego do spustu zbiornika i przelewu zbiornika wyrównawczego  po stronie  instalacji wod-kan. 
h) Wentylacja pomieszczenia technicznego mechaniczną nawiewno-wywiewna 1-2 wymiany /godz lub zgodnie z założeniami dla 
pomieszczeń technicznych 
Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu technologicznym po stronie instalacji wentylacyyjnej  
i)Wykonanie podejście kanalizacyjne pod spust i przelew brodzików do dezynfekcji stóp do kanalizacji  po stronie wod-kan. 

1.2.3 Pomieszczenie  dozowania i magazynowania podchlorynu sodu 

a)Kratka ściekowa z odprowadzeniem do  studzienki bezodpływowej (neutralizacyjnej)  o pojemności 0,2m3. 
b) Wykonać wyprofilowanie posadzki do kratek z odprowadzeniem do studzienki bezodpływowej. Posadzkę wyizolować na szczelnie. 
c)Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki. 
d)Instalacja wentylacji  mechanicznej – wywiewnej, wyciąg z poziomu niskiego-30cm nad posadzka i najwyższego pomieszczenia 
min. 6wymian/ h (ciągła) 
e)Zlewozmywak do obmycia rąk. 
f)W przedsionku pomieszczenia podchlorynu lub w pomieszczeniu przy wejściu zainstalować prysznic ratunkowy 
Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczenia dozowania i magazynowania podchlorynu po stronie 
instalacji wod- kan i wentylacji  

1.2.4 Pomieszczenie magazynowania i dozowania korektora pH 

a)Kratka ściekowa z odprowadzeniem do  studzienki bezodpływowej o poj. 0,2 m3. 
b)Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki. 
c)Instalacja wentylacji  mechanicznej- wyciągowej min. 6wymian/ h (ciągła) w magazynie kwasu (korektora pH),  
d)Zlewozmywak do obmycia rąk. 
e)W magazynie kwasu (korektora pH) zainstalować prysznic ratunkowy z oczomyjką. 
Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie instalacji wod- kan i wentylacji  

1.2.5 Magazyny koagulanta 

a)Kratka ściekowa z odprowadzeniem do  kanalizacji sanitarnej. 
b)Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki. 
c)Instalacja wentylacji  mechanicznej- wyciągowej min. 3wymian/ h (ciągła) w magazynie koagulanta,  
d)Zlewozmywak do obmycia rąk. 
Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie instalacji wod- kan i wentylacji  
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1.2.6 Węzeł cieplny 

a)Należy zapewnić moc cieplną do podgrzewania wody basenowej: 
Basen pływacki - pierwsze grzanie 130kW, podtrzymanie temperatury 75kW, 
Basen do nauki pływania - pierwsze grzanie 25kW, podtrzymanie temperatury 10kW, 
Brodzik+zjeżdzalnie - pierwsze grzanie 60kW, podtrzymanie temperatury 20kW, 
Wanny - pierwsze grzanie 22kW, podtrzymanie temperatury 8kW, 
b)Sterowanie temperaturą wody basenowej wchodzi w zakres układu instalacji uzdatniania wody. 
c)Do każdego obiegu basenowego i wanny przewidzieć odrębne pompki obiegową instalacji grzewczej co +zawory z napędem 
elektrycznym z funkcją (zamknij /otwórz ze sprężyną zwrotną), 4pompki + 4 zaworów z napędem - po stronie instalacji co.  
Wykonanie zasilania wymienników basenowych w ciepło min (parametry 70/50) oraz pompki  obiegowe i zawory  z napędem 
elektrycznym po stronie instalacji centralnego ogrzewania.  

1.3 BRANŻA ELEKTRYCZNA 

1.3.1 Oświetlenie 

a)Natężenie oświetlenia winno wynosić :  
- dla rekreacji 250 lx 
- dla prac porządkowych 100 lx. 
b)Oświetlenie podwodne niecki basenowej poprzez reflektory 12V. 

1.3.2 Instalacja elektryczna 

a)Obwody instalacji basenowej muszą być zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi oraz wyłącznikami 
nadmiarowoprądowymi o odpowiednio dobranych parametrach do danego obwodu (napięcie, prąd znamionowy oraz 
charakterystyka). 
b)Wszystkie przewody w celu zachowania odpowiedniego IPxx (hermetyczność) muszą być okrągłe. 
c)Obwód sterowania filtracji: 
Doprowadzić przewód w okolice montażu sterownika. Dla automatycznego dozowania chemii przygotować dodatkowo pojedyncze 
gniazdko zasilające (230V) przeznaczone wyłącznie do zasilania tego urządzenia. 
e)Oświetlenie: 
Doprowadzić przewód napięcia pierwotnego (230V) przerwanego łącznikiem instalacyjnym (włącznik, przełącznik, przycisk) jedno lub 
wielobiegunowy w zależności od ilości zastosowanych transformatorów w okolicy transformatora.  
Doprowadzić przewody włącz/wyłącz do pomieszczenia hali basenowej – pomieszczenia ratownika do włączanie reflektorów 
basenowych i wszystkich atrakcji- Nie przeoczyć momentu przeprowadzenia przewodów z podbasenia do hali basenowej przed 
wykonaniem wykończenia hali basenowej. 
W pomieszczeniu ratownika zostanie zamontowany pulpit do załączania atrakcji basenowych 
f)Ogrzewanie: 
Przy ogrzewaniu wody basenowej wymiennikiem c.o. pompa co musi znajdować się w pomieszczeniu technologicznym filtracji (jeżeli 
nie ma możliwości zamontowania pompy c.o. w pomieszczeniu filtracji należy od pompy do sterowania filtracji doprowadzić przewód 
OMY 3x1,52). 
Przekrój przewodu napięcia wtórnego na reflektor 300W 

  2x6mm  2x10mm 
12V  do8m  do12m 
14V  9do25m  13do35m 
Uwaga: Należy stosować powszechnie dostępne dwu-żyłowe przewody. Obwód prądowy reflektora nie może być nigdy połączony do 
przewodu ochronnego (uziemiającego). 

g)Wszystkie urządzenia elektryczne uziemić i połączyć siecią wyrównawczą (po stronie instalacji elektrycznej) 

W miejsce wskazane na rysunku doprowadzić zasilanie mocy elektrycznej do szaf elektrycznych 

Po stronie instalacji elektrycznej 

Moce urządzeń technologicznych wynoszą: 
Basen pływacki 
-pompa filtracyjna 2 x 5,5 kW = 11 kW       
-dozowanie chemii (3 gniazda elektryczne) =0,6kW 
-Dmuchawa płukania filtrów (również dla brodzika) 5,5kW 
-lampa UV  2,5kW (OPCJA) 
Atrakcje: 
-reflektory 12 x 70W =0,84 kW 
Całkowita moc dla basenu  pływacki  = 20,5 kW 
Basen do nauki pływania 
-pompa filtracyjna 2,2 kW       
-dozowanie chemii (3 gniazda elektryczne) =0,6kW 
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-lampa UV  0,6kW (OPCJA) 
Całkowita moc dla basenu do nauki pływania  = 3,5 kW 
Brodzik + zjeżdzalnia 
-pompa filtracyjna 2 x 5,5 kW = 11 kW       
-dozowanie chemii (3 gniazda elektryczne) =0,6kW 
-lampa UV  4kW (OPCJA) 
Atrakcje: 
-pompa  zjeżdzalni = 5,5 kW 
-pompa  atrakcji = 2,2 kW 
Całkowita moc dla brodzik + zjeżdzalnia  = około  23,5kW 
Wanny 
-pompa filtracyjna  2 x 1,1kW = 2,2 kW       
-dozowanie chemii (3 gniazda elektryczne) =0,6kW 
-lampa UV  1kW (OPCJA) 
Atrakcje: 
- reflektory  2 x 0,01kW = 0,02kW 
-pompa  masażu  2 x 2,2kW = 4,4kW 
-dmuchawa  masażu 2 x 1,5kW = 3 kW 
Całkowita moc  dla wanien  = 11,5 kW 
Całkowite zapotrzebowanie mocy na technologię basenową:  około 59 kW   

1.4 BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Waga filtrów 
-Filtr piaskowy dn1800mm 7300 kg  
-Filtr piaskowy dn1200mm 3000 kg  
Waga pomp i dmuchaw 
-Pompy średnio 90-40 kg  

1.5 Normy związane 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  20 kwietnia 2010 roku „ zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi” 

• Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy 
stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  9 listopada 2015 roku „ w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 
pływalniach” 

 
 
 
 

 



Obliczenia dane wyj ściowe

Basen pływacki
a b h min h max Apow Apowobl Vbas

25 [m] 12,5 [m] 1,35 [m] 1,8 [m] 0 [m2] 312,5 [m2] 492,19 [m3]

Metoda uzdatniania wody basenowej
Metoda chlorowania 1
Metoda mieszana ozon + chlor 0

Dane dodatkowe
Całkowita długość krawędzi przelewowej basenu L 50 [m]

Prędkość filtracji (zakładana) vf 30 [m/h]

Czas pracy filtrów B 24 [h]

FILTRACJA - wyniki oblicze ń 

Powierzchnia całkowita basenu A 312,50 [m2]

Objętość całkowita basenu V 492,19 [m3]

Całkowita ilość wody obiegowej Q 138,75 [m3/h]
Średnie obciążenie n 69,38 [1/h]

Powierzchnia filtracji FF 4,63 [m2]

Ilość filtrów N 2 [szt]
Średnica filtra DF 1800 [mm]

Rzeczywista powierzchnia filtracji FFR 5,09 [m2]

Rzeczywista prędkość filtracji vFR 27,28 [m/h]

UZBROJENIE NIECKI - wyniki oblicze ń 

Ilość spustów dennych NSD 1 [szt]
Srednica wewnętrzna spustu z rynny przelewowej DN 100 [mm]
Ilość spustów z rynny przelewowej NR 14 [szt]

Dysze napływowe ścienne 0
Dysze napływowe denne 1

Ilość dysz ściennych doprowadzających wodę NDs 0 [szt]

Rzecz. prędkość przepływu przez dyszę ścienną vDs 0,00 [m/s]

Ilość dysz dennych doprowadzających wodę NDs 40 [szt]

Rzecz. prędkość przepływu przez dyszę denną vDs 0,48 [m/s]

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY - wynik oblicze ń

Objętość wody wypartej VV 5,20 [m3]

Objętość wody do płukania VR 16,00 [m3]

Objętość wody spływającej VW 6,48 [m3]

Pojemność zbiornika  wyrównawczego VZ 27,68 [m3]

UZUPEŁNIENIE WODY WBASENIE - wyniki oblicze ń

Stopień wykorzystania basenu 100 %

Obj. wody uzupełniana w basenie w ciągu doby QV 24,98 [m3]

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO PODGRZANIA WODY
BASENOWEJ DLA BASENÓW KRYTYCH

Temperatura wody w basenie Tb 28 [0C]

Temperatura wody zasilającej Tz 10 [0C]

Czas pracy wymienników B 24 [h]
Czas nagrzewania basenu Bn 120 [h]

Parametry pracy wymienników 70/50 [0C]

Obliczenia:

Zapotrzebowanie ciepła do zagrzania wody basenowej QB 123,4 [kW]

Wydajność cieplna wymiennika QCW 137,1 [kW]

Ilość przyjetych wymienników NRW 1 [szt]

Wydajność cieplna przyjętego wymiennika QRW 146 [kW]

Zapotrzebowanie ciepła na podtrzymanie temp. wody QP 71,55 [kW]



Obliczenia dane wyj ściowe
Basen dla niepływaj ących - rekreacyjny

a b h min h max Apow Apowobl Vbas

0 [m] 0 [m] 0,2 [m] 0,4 [m] 6 [m2] 6 [m2] 1,80 [m3]

Brodzik dla dzieci (gł ęboko ść 0,3-0,6m)
a b h min h max Apow Apowobl Vbas

0 [m] 0 [m] 0,4 [m] 0,4 [m] 87,5 [m2] 87,5 [m2] 35,00 [m3]

Brodzik dla dzieci (gł ęboko ść <0,3m)
a b h min h max Apow Apowobl Vbas

0 [m] 0 [m] 0 [m] 0,4 [m] 42 [m2] 42 [m2] 8,40 [m3]

Wyposa żenie dodatkowe basenów
zjeżdżalnia wodna ilość 1 szt
atrakcje basenowe ilość 8 szt
Stopień wykorzystania atrakcji 30 %

Metoda uzdatniania wody basenowej
Metoda chlorowania 1
Metoda mieszana ozon + chlor 0

Dane dodatkowe
Całkowita długość krawędzi przelewowej basenu L 34 [m]

Prędkość filtracji (zakładana) vf 30 [m/h]

Czas pracy filtrów B 24 [h]

FILTRACJA - wyniki oblicze ń 

Powierzchnia całkowita basenu A 135,50 [m2]

Objętość całkowita basenu V 45,20 [m3]

Całkowita ilość wody obiegowej Q 154,92 [m3/h]
Średnie obciążenie n 45,62 [1/h]

Powierzchnia filtracji FF 4,84 [m2]

Ilość filtrów N 2 [szt]
Średnica filtra DF 1800 [mm]

Rzeczywista powierzchnia filtracji FFR 5,09 [m2]

Rzeczywista prędkość filtracji vFR 30,46 [m/h]

UZBROJENIE NIECKI - wyniki oblicze ń 
Ilość spustów dennych NSD 1 [szt]
Srednica wewnętrzna spustu z rynny przelewowej DN 100 [mm]
Ilość spustów z rynny przelewowej NR 14 [szt]

Dysze napływowe ścienne 0
Dysze napływowe denne 1

Ilość dysz ściennych doprowadzających wodę NDs 0 [szt]

Rzecz. prędkość przepływu przez dyszę ścienną vDs 0,00 [m/s]

Ilość dysz dennych doprowadzających wodę NDs 34 [szt]

Rzecz. prędkość przepływu przez dyszę denną vDs 0,63 [m/s]

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY - wynik oblicze ń

Objętość wody wypartej VV 3,42 [m3]

Objętość wody do płukania VR 16,00 [m3]

Objętość wody spływającej VW 1,56 [m3]

Pojemność zbiornika  wyrównawczego VZ 20,98 [m3]

UZUPEŁNIENIE WODY WBASENIE - wyniki oblicze ń

Stopień wykorzystania basenu 100 %

Obj. wody uzupełniana w basenie w ciągu doby QV 16,42 [m3]

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO PODGRZANIA WODY
BASENOWEJ DLA BASENÓW KRYTYCH

Temperatura wody w basenie Tb 31 [0C]

Temperatura wody zasilającej Tz 10 [0C]

Czas pracy wymienników B 24 [h]
Czas nagrzewania basenu Bn 48 [h]

Parametry pracy wymienników 70/50 [0C]

Obliczenia:

Zapotrzebowanie ciepła do zagrzania wody basenowej QB 39,3 [kW]

Wydajność cieplna wymiennika QCW 43,6 [kW]

Ilość przyjetych wymienników NRW 1 [szt]

Wydajność cieplna przyjętego wymiennika QRW 53 [kW]

Zapotrzebowanie ciepła na podtrzymanie temp. wody QP 10,95 [kW]



Obliczenia dane wyj ściowe

Basen dla niepływaj ących - rekreacyjny
a b h min h max Apow Apowobl Vbas

10 [m] 3,8 [m] 1 [m] 1,1 [m] 0 [m2] 38 [m2] 39,90 [m3]

Metoda uzdatniania wody basenowej
Metoda chlorowania 1
Metoda mieszana ozon + chlor 0

Dane dodatkowe
Całkowita długość krawędzi przelewowej basenu L 20 [m]

Prędkość filtracji (zakładana) vf 30 [m/h]

Czas pracy filtrów B 24 [h]

FILTRACJA - wyniki oblicze ń 

Powierzchnia całkowita basenu A 38,00 [m2]

Objętość całkowita basenu V 39,90 [m3]

Całkowita ilość wody obiegowej Q 28,12 [m3/h]
Średnie obciążenie n 14,06 [1/h]

Powierzchnia filtracji FF 0,94 [m2]

Ilość filtrów N 1 [szt]
Średnica filtra DF 1200 [mm]

Rzeczywista powierzchnia filtracji FFR 1,13 [m2]

Rzeczywista prędkość filtracji vFR 24,88 [m/h]

UZBROJENIE NIECKI - wyniki oblicze ń 
Ilość spustów dennych NSD 1 [szt]
Srednica wewnętrzna spustu z rynny przelewowej DN 100 [mm]
Ilość spustów z rynny przelewowej NR 4 [szt]

Dysze napływowe ścienne 0
Dysze napływowe denne 1

Ilość dysz ściennych doprowadzających wodę NDs 0 [szt]

Rzecz. prędkość przepływu przez dyszę ścienną vDs 0,00 [m/s]

Ilość dysz dennych doprowadzających wodę NDs 10 [szt]

Rzecz. prędkość przepływu przez dyszę denną vDs 0,39 [m/s]

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY - wynik oblicze ń

Objętość wody wypartej VV 1,05 [m3]

Objętość wody do płukania VR 7,00 [m3]

Objętość wody spływającej VW 1,24 [m3]

Pojemność zbiornika  wyrównawczego VZ 9,29 [m3]

UZUPEŁNIENIE WODY WBASENIE - wyniki oblicze ń

Stopień wykorzystania basenu 100 %

Obj. wody uzupełniana w basenie w ciągu doby QV 5,06 [m3]

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO PODGRZANIA WODY
BASENOWEJ DLA BASENÓW KRYTYCH

Temperatura wody w basenie Tb 30 [0C]

Temperatura wody zasilającej Tz 10 [0C]

Czas pracy wymienników B 24 [h]
Czas nagrzewania basenu Bn 48 [h]

Parametry pracy wymienników 70/50 [0C]

Obliczenia:

Zapotrzebowanie ciepła do zagrzania wody basenowej QB 23,9 [kW]

Wydajność cieplna wymiennika QCW 26,5 [kW]

Ilość przyjetych wymienników NRW 1 [szt]

Wydajność cieplna przyjętego wymiennika QRW 38 [kW]

Zapotrzebowanie ciepła na podtrzymanie temp. wody QP 9,67 [kW]



Obliczenia dane wyj ściowe
Wanna whirlpool bez kontaktu z innymi basenami (w o ddzielnym pomieszczeniu)
śred dług h min h max Apow Apowobl Vbas

0 [m] 0 [m] 0,15 [m] 0,56 [m] 6,28 [m2] 6,28 [m2] 2,24 [m3]

Metoda uzdatniania wody basenowej
Metoda chlorowania 1
Metoda mieszana ozon + chlor 0

Dane dodatkowe
Całkowita długość krawędzi przelewowej basenu L 12 [m]

Prędkość filtracji (zakładana) vf 30 [m/h]

Czas pracy filtrów B 24 [h]

FILTRACJA - wyniki oblicze ń 

Powierzchnia całkowita basenu A 6,28 [m2]

Objętość całkowita basenu V 2,24 [m3]

Całkowita ilość wody obiegowej Q 33,58 [m3/h]
Średnie obciążenie n 10,00 [1/h]

Powierzchnia filtracji FF 1,12 [m2]

Ilość filtrów N 1 [szt]

Średnica filtra DF 1200 [mm]

Rzeczywista powierzchnia filtracji FFR 1,13 [m2]

Rzeczywista prędkość filtracji vFR 29,71 [m/h]

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY - wynik oblicze ń

Objętość wody wypartej VV 0,75 [m3]

Objętość wody do płukania VR 7,00 [m3]

Objętość wody spływającej VW 0,13 [m3]

Pojemność zbiornika  wyrównawczego VZ 7,88 [m3]

UZUPEŁNIENIE WODY WBASENIE - wyniki oblicze ń

Stopień wykorzystania basenu 100 %

Obj. wody uzupełniana w basenie w ciągu doby QV 3,60 [m3]

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DO PODGRZANIA WODY
BASENOWEJ DLA BASENÓW KRYTYCH

Temperatura wody w basenie Tb 34 [0C]

Temperatura wody zasilającej Tz 10 [0C]

Czas pracy wymienników B 24 [h]
Czas nagrzewania basenu Bn 3 [h]

Parametry pracy wymienników 70/50 [0C]

Obliczenia:

Zapotrzebowanie ciepła do zagrzania wody basenowej QB 21,6 [kW]

Zapotrzebowanie ciepła na podtrzymanie temp. wody QP 4,34 [kW]
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IV  Zestawienie podstawowych urządzeń i armatury 

Zaprojektowane urządzenia zostają określone jako Standard. Oznacza to, że ze względu na konieczność utrzymania odpowiedniej jakości wody, co 
jest równoważne z zapewnieniem bezpieczeństwa pod względem bakteriologicznym i zapewnieniem komfortu  użytkowników wymaga się 
zastosowania urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych niż zaprojektowane(Dz. U. 2004 nr 19 poz.177 Prawo zamówień publicznych, art. 
29 pkt 3). 
,, W niniejszej dokumentacji – jeśli  podane zostały nazwy lub producenci materiałów, technologii i urządzeń  -  to podane zostały one jedynie jako przykładowe i 

stanowiące odniesienie porównawcze, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji 

zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń -  o ile zachowane zostaną ich parametry 

techniczne w stosunku do przyjętych w dokumentacji oraz inne -  takie jak np., forma, struktura , trwałość, zachowanie się po dłuższej eksploatacji "– po uprzednim 

uzgodnieniu z inwestorem i autorem projektu, 

Lp. Wyszczególnienie elementów 
 

Jedno-
stka 

Ilość 

1 Filtr ciśnieniowy wielowarstwowy z dnem dyszowym zgodny z DIN o średnicy dn1800mm np. Bobin Olot lub równoważny o 
wydajności max.75m3/h ze złożem filtracyjnym szkło aktywowane 1,2m i kompletem klap dn160mm. Filtr wykonany  z żywicy 
poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym, dno dyszowe, otwory robocze i wziernik rewizyjny. 

Kpl 4 

2 Filtr ciśnieniowy wielowarstwowy z dnem dyszowym zgodny z DIN o średnicy dn1200mm np. Bobin Olot lub równoważny o 
wydajności max.33m3/h ze złożem filtracyjnym szkło aktywowane 1,2m  i kompletem klap dn110mm. Filtr wykonany  z żywicy 
poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym laminowany, dno dyszowe, otwory robocze i wziernik rewizyjny. 

Kpl 1 

3 Złoże filtracyjne szkło aktywowane 1,2m do filtra dn1200mm (ISTNIEJĄCEGO NA OBIEKCIE)  + komplet klap dn110mm.  Kpl 1 

4 Manometr do opomiarowania układów filtracyjnych kpl 6 

5 Pompa basenowa obiegowa odśrodkowa obudowa z brązu ze zintegrowanym filtrem wstępnym np. Colorado lub równoważna 
o wydajności 69-77-90 m3/h i mocy 5,5kW,  H=15-13mH2O (oraz zjeżdzalni) 

Kpl 5 

6 Pompa basenowa obiegowa ze zintegrowanym filtrem wstępnym, tworzywowa np.Victoria Plus lub równoważna o wydajności 
28-27 m3/h i mocy 2,2kW,  H=13mH2O (oraz atrakcji w brodziku) 

Kpl 2 

7 Pompa basenowa obiegowa ze zintegrowanym filtrem wstępnym, tworzywowa np.Victoria Plus lub równoważna o wydajności 
16,5 m3/h i mocy 1,1kW,  H=13mH2O  

Kpl 2 

8 Stacja kontrolno-pomiarowa np. Kontroler 800 lub równoważna 
Kompletna stacja kontrolno-pomiarowa składająca się z części pomiarowej, elektronicznej i hydraulicznej, zainstalowana na 
panelu montażowym o wymiarach 700x420x10mm 
Urządzenie kontrolno-pomiarowe Kontroler 800 jest odpowiedzialne za pomiar i regulację parametrów wody: 
-pomiar pH 
-pomiar Rsdox 
-pomiar temperatury 
-pomiar wolnego chloru i całkowitego 
Urządzenie cechuje się łatwą kalibracją sond, możliwością zmiany sondy chloru wolnego (amperometryczna/ 
potencjometryczna, pomiar temperatury może być wykorzystany do sterowania wymiennika, łatwy programowaniem, historią 
pompiarów ze statystyka, i menu w języku POLSKIM. 
Stanowisko komputerowe 

Kpl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kpl 
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9 Przewody dozujące chemikalia Mb 340 

10 Pompka obiegowa wody pomiarowej  15-4.0 40 litrów/h (wykonanie brąz) Kpl 4 

11 Pompka membranowa dozująca korektor pH  2 litra/h +lanca ssawna +pojemnik z korektorem pH / pojemnik dozowanie 
podchlorynu/koagulanta 

Kpl 10 

12 Pompka membranowa dozująca podchlorynu sodu 5 litra/h +lanca ssawna+ pojemnik z podchlorynem sodu 110litrów   Kpl 1 

13 Pompka membranowa dozująca podchlorynu sodu 10 litra/h +lanca ssawna+ pojemnik z podchlorynem sodu 110litrów     Kpl 1 

14 Pojemnik z podchlorynem sodu/ korektorem pH  1000litrów     Kpl 2 

15 Szafka naścienna chemoodporna - zewnętrzna malowana proszkowo z zaworem z tworzywa D2" do tankowania bezpośrednio 
do zbiorników podchlorynu sodu/ korektora pH   

Kpl 2 

16 Pompka beczkowa do przetłaczania korektora pH i podchlorynu np. JP-100 lub równoważna o wydajności 22 l/min      Kpl 2 

17 Dysze tłoczne denne stal nierdzewna + przejście szczelne 1 ½” + osadzenie w otworze dn120mm i doszczelnienie +złączka z 
gz 50/1 ½” 

Kpl 71 

18 Dysze odkurzacza stal nierdzewna + przejście szczelne 1 ½” + osadzenie w otworze dn120mm i doszczelnienie +złączka z gz 
50/1 ½” 

Kpl 4 

19 Dysze probiercza stal nierdzewna + przejście szczelne 1 ½”+ osadzenie w otworze dn120mm i doszczelnienie+złączka z gz 
50/1 ½” 

Kpl 5 

20 Spust z rynny  dn110 + osadzenie w otworze dn150mm i doszczelnienie Kpl 30 

21 Krata spustowa denna dn80 stal nierdzewna + osadzenie i doszczelnienie Kpl 2 

22 Krata spustowa denna dn63 stal nierdzewna + osadzenie i doszczelnienie Kpl 2 

23 Pileta przelewowa (brodzik stóp) stal nierdzewna + przejście szczelne 1 ½” + osadzenie w otworze dn120mm i doszczelnienie 
+złączka z gz 50/1 ½” 

Kpl 4 

24 Krata spustowa denna dn63 (brodzik stóp) stal nierdzewna + osadzenie i doszczelnienie Kpl 3 

25 Krata spustowa denna dn75 (zbiorników wyrównawczych) stal nierdzewna + osadzenie i doszczelnienie Kpl 5 

26 Zaworki dozujące   Kpl 12 

27 Wanna chemoodporna o wymiarach 45x45x30cm pod stanowiska dozowania oraz 50x50x30  Kpl 10+2 

28 Wanna chemoodporna o wymiarach 1,5 x1,5 x0,8 m pod zbiorniki podchlorynu i korektora pH  Kpl 2 

29 Wodomierz dn50 + Zawór z napędem elektrycznym dn50+ Filtr siatkowy dn50 Szt 1 

30 Wodomierz dn32 + Zawór z napędem elektrycznym dn32+ Filtr siatkowy dn32 Szt 2 

31 Wodomierz dn25+ Zawór z napędem elektrycznym dn25+ Filtr siatkowy dn25 Szt 1 

32 Czujnik przepływu Kpl 4 

33 Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA Kpl 4 

34 Przepływomierz dn40 Kpl 1 
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35 Przepływomierz dn200 Kpl 2 

36 Przepływomierz dn110 Kpl 2 

37 Sterownik + czujnik poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym (sondy) Kpl 4 

38 Wymiennik basenowy płaszczowo -rurowy wykonany ze stali nierdzewnej  Asi 316 przy różnicy temp 60stC Mocy 293kW 
np. B1000  lub równoważny  

Kpl  
3 

39 Wymiennik basenowy płaszczowo -rurowy wykonany ze stali nierdzewnej  Asi 316 przy różnicy temp 60stC Mocy 146kW 
np. B500  lub równoważny  

Kpl  
1 

40 Lampa UV  średniociśnieniowa wykonana ze stali 316L przy dawce 600 J/m2 np. SMP25XL lub równoważna na wydajność do 
138m3/h, o mocy 2,7kW 
Lampa UV  średniociśnieniowa wykonana ze stali 316L przy dawce 600 J/m2 np. SMP6XL lub równoważna na wydajność do 
28m3/h, o mocy 0,66kW 
Lampa UV  średniociśnieniowa wykonana ze stali 316L przy dawce 600 J/m2 np. SMP35XL lub równoważna na wydajność do 
154m3/h, o mocy 3,9kW 
Lampa UV  średniociśnieniowa wykonana ze stali 316L przy dawce 600 J/m2 np. SMP10XL lub równoważna na wydajność do 
34m3/h, o mocy 1,1kW 

Kpl  
1 
 
1 
 
1 

41 Dmuchawa płukania filtrów bocznokanałowa  o wydajności 150 m3/h i o mocy 5,5 kW  Kpl 1 

42 Kosz ssawny w zbiorniku zjeżdżalni dn160 (D500) o oczkach 2mm  
Element ssawny d80 (ssanie do atrakcji w brodziku) 

Kpl 1 
2 

42 Element ssawny atrakcji brodzika dn80  Kpl 2 

43 Kompensator drgań 
D160 
dn65 

 
Szt 

 
10 
1 

44 Reflektory Led światło białe np. Lumi Plus lub równoważne 70Wat -12V Kpl 19 

45 Transformatory 300W Kpl 4 

46 Transformatory 100W Kpl 2 

47 Pompa masażu wodno-powietrznego wanny   pompa tworzywowa np. Victoria plus lub równoważna o wydajności 30 m3/h i 
mocy 2,2 kW  

Kpl 2 

48 Dmuchawa bocznokanałowa masażu powietrznego wanny  o wydajności 150 m3/h i o mocy 1,5 kW  Kpl 2 

49 Podkłady gumowe pod pompy min.3cm M2 2,5 

50 Przejścia szczelne przez ściany zbiorników wyrównawczych D250-D32 Kpl 34 

51 Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii basenowej basenu pływackiego  zasilająca w energię elektryczną 
urządzenia o łącznej mocy  20,5kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo 
– prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), styczniki, styki 
pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie rozdzielnicy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do 
poszczególnych urządzeń. 

Kpl 1 

52 Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii basenowej basenu do nauki pływania zasilająca w energię 
elektryczną urządzenia o łącznej mocy  3,5kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki 
różnicowo – prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), 
styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie rozdzielnicy oraz rozprowadzenie instalacji 
elektrycznej do poszczególnych urządzeń. 

Kpl 1 

53 Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii basenowej brodzika ze zjeżdzalnią zasilająca w energię 
elektryczną urządzenia o łącznej mocy  23,5kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki 
różnicowo – prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), 
styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie rozdzielnicy oraz rozprowadzenie instalacji 
elektrycznej do poszczególnych urządzeń. 

Kpl 1 

54 Rozdzielnica elektryczna zasilająca urządzenia technologii basenowej wanien  zasilająca w energię elektryczną urządzenia o 
łącznej mocy 11,5kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo – prądowe, 
bezpieczniki, wyłączniki silnikowe (dla dużych mocy przełączniki gwiazda – trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocnicze 
sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablowanie rozdzielnicy oraz rozprowadzenie instalacji elektrycznej do poszczególnych 
urządzeń. 

Kpl 1 

54 Komputer do wizualizacji danych Kpl 1 

55 Lina torowa 25mb , na lince ze stali nierdzewnej Kpl 7 

56 Gniazda lin torowych  stal nierdzewna 316 Kpl 14 

57 Słupki startowe 400mm wykonane ze stali nierdzewnej 316, z platformą 500x500mm z powłoką antypoślizgową Kpl 6 

58 Słupki lin nawrotowych z gniazdami i linami (4 słupki, 4 kotwy, 2 x 26mb liny nawrotnej) słupki i kotwy wykonane ze stali 
nierdzewnej 

Kpl 2 

59 Słupki lin falstartowych z gniazdami i linami  (2 słupki, 2 kotwy, 26mb liny falstartowej, mechanizm zwalniający) ołowiana linka 
pokryta nylonem, mechanizm zwalniajacy, słupki i kotwy wykonane ze stali nierdzewnej 316 

Kpl 1 

60 Stojak do zwijania lin Szt 1 

61 Drabinki basenowe 2 stopniowe Kpl 2 

62 Drabinki basenowe 4 stopniowe Kpl 2 

63 Dźwig dla niepełnosprawnych akmulatorowy + 3 kpl gniazda do dźwigu Kpl 1 

64 Pulpit do załączania atrakcji  Kpl 1 

65 Fotometr basenowy Kpl 1 

66 Odkurzacz basenowy manualny własnym silnikiem wydajności 7m3/h, workiem na zanieczyszczenia, 18 m przewodu 
zasilającego i tyczką teleskopową 

Kpl 1 

67 Szczotka do odkurzacza (płytki) +wąż 25 mb+ tyczką teleskopową Kpl 1 

68 Chlorator przepływowy (na pastylki chlorowe) Kpl 1 

69 Pompka basenowa (podnosząca ciśnienie na brodziki stóp) tworzywowe np. Sena o mocy 0,33 HP lub równoważna  z 
falownikiem 

Kpl 1 

 Rurociągi ciśnieniowe PVC łączone poprzez klejenie PN 10 
WEWNĘTRZNE 

  

70 D250 Mb 37 

71 D200 Mb 176 

72 D160 Mb 315 

73 D140 Mb 12 

74 D125 Mb 40 
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75 D110 Mb 348 

76 D90 Mb 129 

77 D75 Mb 160 

78 D63 Mb 297 

79 D50 Mb 248 

80 D40 Mb 183 

81 D32 Mb 10 

82 D25 Mb 156 

 Kolana ciśnieniowe PVC łączone poprzez klejenie PN 10   

83 D250 Szt 14 

84 D200 Szt 118 

85 D160 Szt 142 

86 D140 Szt 2 

87 D125 Szt 12 

88 D110 Szt 212 

89 D90 Szt 69 

90 D75 Szt 73 

91 D63 Szt 107 

92 D50 Szt 92 

93 D40 Szt 64 

94 D32 Szt 14 

95 D25 Szt 38 

 Trójniki ciśnieniowe PVC łączone poprzez klejenie PN 10   

96 D250 Szt 3 

97 D200 Szt 28 

98 D160 Szt 59 

99 D140 Szt 12 

100 D125 Szt 67 

101 D110 Szt 24 

102 D90 Szt 26 

103 D75 Szt 66 

104 D63 Szt 10 

105 D50 Szt 13 

106 D40 Szt 4 

107 D32 Szt 12 

108 D25 Szt  

 Redukcje ciśnieniowe PVC łączone poprzez klejenie PN10   

109 D250/200 Szt 3 

110 D200/160 Szt 49 

111 D160/140 Szt 4 

112 D160/125 Szt 5 

113 D160/110 Szt 74 

114 D140/110 Szt 6 

115 D125/110 Szt 24 

116 D110/90 Szt 72 

117 D90/75 Szt 78 

118 D75/63 Szt 78 

119 D63/50 Szt 126 

120 D50/40 Szt 30 

121 D40/32 Szt 28 

122 D32/25 Szt 20 

123 D25/20 Szt 20 

 Mufy ciśnieniowe PVC łączone poprzez klejenie PN10   

124 D250 Szt 4 

125 D200 Szt 16 

126 D160 Szt 31 

127 D140 Szt 2 

128 D125 Szt 4 

129 D110 Szt 32 

130 D90 Szt 12 

131 D75 Szt 15 

132 D63 Szt 27 

133 D50 Szt 24 

134 D40 Szt 19 

135 D32 Szt 2 

136 D25 Szt 10 

 Klapy zamykające , zawory zamykające   

137 Dn250 Szt 1 

138 Dn200 Szt 11 

139 Dn160 Szt 41 

140 Dn110 z napędem el. Szt 2 

141 Dn110  Szt 28 

142 Dn90 z napędem el. Szt 1 

143 Dn90 Szt 17 
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144 Dn75 Szt 19 

145 Dn63 z napędem el. Szt 2 

146 Dn63 Szt 29 

147 Dn50 z napędem el. Szt 1 

148 Dn50 Szt 22 

149 Dn40 Szt 21 

150 Dn32 Szt 5 

151 Dn25 Szt 13 

 Klapy zwrotne , zawory zwrotne   

152 Dn160 stal nierdzewna Szt 9 

153 Dn110 stal nierdzewna Szt 2 

154 Dn90 stal nierdzewna  Szt 6 

155 Dn75 stal nierdzewna Szt 2 

156 Dn40 Szt 1 

 Komplety kołnierzy PVC do połączeń (kołnierz + tuleja + uszczelka)   

157 D250 Kpl 2 

158 D200 Kpl 22 

159 D160 Kpl 120 

160 D110 Kpl 40 

161 D90 Kpl 42 

162 D75 Kpl 38 

163 D63 Kpl 12 

164 D50 Kpl 4 

165 Kleje i zmywacze Kpl Wg-potrzeb 

166 Kątowniki  – mocowania rurociągów   kg Wg-potrzeb 

167 Wziernik D160 
Wziernik D110 

Kpl 4 
2 

168 Przewierty przez ściany i stropy (otwory) 
D100 
D120 
D150 
D200 
D250 
D300 

Kpl  
48 
89 
43 
18 
15 
17 

169 Rura PVC-U w rurze 50/125  z kształtkami i zaworami 2kpl do tankowania podchlorynu sodu  
 Rura PE 100 w rurze 50/125  z kształtkami i zaworami 2kpl do tankowania korektora pH 

mb 9 
15 

 

 












