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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest system uzdatniania i cyrkulacji wody basenowej dla 

basenów w projektowanym  CENTRUM SPORTOWYM AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ PRZY 

UL. KMDR JANA GRUDZIŃSKIEGO W GDYNI – ETAP II. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Projekt wykonano na podstawie: 

- Programu Funkcjonalno – UŜytkowego dla obiektu, 

- koncepcji architektonicznej, 

- „Wymagań sanitarno – higienicznych dla krytych pływalni” oprac. mgr inŜ. C. Sokołowski, 

  wyd. PZiTS 1998 r, 

- Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. 

  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych  

  do uzdatniania wody  i oczyszczania ścieków (Dz. U. z 1994 r., nr  21 poz. 73),   

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi z 

dnia 13.11.2015 (Dz. U. z dnia 27.11.2015 poz. 1989). 

- normy DIN19643:2000 r., cz. 1-4, 

- Przepisy FINA 2005-2009, tłum. J. Kowalski, konsult. E. Warksa, PZP Warszawa 2005r. 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 

woda na pływalniach. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA BASENÓW. 

 

Opis 
Pow. 

lustra wody 

 
Głęb. 
 

 
Objętość 
układu 
 

 
ObciąŜ. 

max. 
 

 
Temp. 
wody 

 

 
Wydatek 

stacji 
uzdat. 

 [m2] [m] [m3] [os/h] [0C] [m3/h] 

Basen sportowy (25x21m) 
OBIEG 1 

 
525 

1,8-2,4 1102,5 116 
26-

28(*) 
232 

Basen szkoleniowy (15x8m) 
OBIEG 2 

120 4,0 480,0 44 
28-

30(*) 
120(*) 

(*) z uwzględnieniem dodatku strumienia wody uzdatnionej na urządzenia rekreacji wodnej 

 

4. PARAMETRY TECHNOLOGICZNE INSTALACJI UZDATNIANIA  WODY BASENOWEJ. 

Wyszczególnienie Wartość 

Filtry 
Ciśnieniowe, wielowarstwowe (Ŝwirowo- antracytowe z 

warstwą węgla aktywnego) prędkość filtracji Vf ≤ 30 m/h  

Dawka koagulanta 0.5-2.0 ml/m3 polichlorek glinu 
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Dawka chloru wolnego 

(maksymalna na 1 m3 wody obiegowej) 

 

0,5-2,0 g Cl2/m
3  

 

Dawka korektora pH 
dawka do ustalenia w trakcie rozruchu 

(kw. siarkowy 30-50%) 

Dawka promieni UV 
60 mJ/cm2   

emisja multifalowa, lampy średniociśnieniowe 

Prędkość płukania filtrów 
woda 50-55m/h 

powietrze 60m/h 

Częstotliwość płukania filtrów nie mniej niŜ 2 razy w tygodniu 

UWAGI: 

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w ruchu ciągłym. W trybie pracy normalnej przewiduje się 

zatrzymanie pracy instalacji w czasie płukania filtra – przerwa ok. 0,5 h. 

W ciągu roku przewiduje się co najmniej jedno zatrzymanie pracy instalacji w celu wymiany wody, 

oczyszczenia niecek basenowych, konserwacji urządzeń technologicznych i wykładzin niecek. Zakłada 

się, Ŝe całkowite dobowe obciąŜenie basenów jest równe maksymalnemu obciąŜeniu przez 16 h (godz.: 6 

- 22).  

Procesy uzdatniania wody basenowej zostały tak zaprojektowane aby woda w basenach spełniała 

następujące wymagania: 

parametry fizykochemiczne - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61 poz. 417) 

 za wyjątkiem: 

- chlor wolny w basenach - 0,3 - 0, 6 mgCl2/dm3, 

parametry bakteriologiczne: 

Lp. Wskaźnik jakości wody liczba bakterii objętość próbki [ml] 

1 
Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy 

(termotolerancyjne) 
0 100 

2 Bakterie grupy coli 2 100 

3 Gronkowce koagulazo-dodatnie 2 100 

4 Ogólna liczba bakterii w 37°C 100 1 

 

5. OPIS PROCESU UZDATNIANIA WODY. 

5.1. System hydrauliki. 

Uzdatnianie wody basenowej odbywa się w obiegu zamkniętym. Proces uzdatniania rozpoczyna się od 

odprowadzenia wody z basenów przy pomocy górnego czynnego przelewu (rynna przelewowa na 

krawędziach basenów) grawitacyjnie z przerwą powietrzną do zbiorników przelewowych. W opisany sposób 

odbierane jest 100% wody uzdatnianej. Do zbiorników przelewowych doprowadzone jest równieŜ świeŜa woda 

wodociągowa pokrywająca ubytki eksploatacyjne i rozcieńczająca zanieczyszczenia nieusuwalne w procesie 

uzdatniania (związki azotu, chlorki). Uzupełnianie odbywa się w sposób automatyczny z przerwą powietrzną.  

KaŜdy ze zbiorników wyposaŜony jest w automatyczny regulator poziomu wody zapewniający: 
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- automatyczne dopuszczanie wody świeŜej, 

- zabezpieczenie przed „suchobiegiem” pomp. 

Przewidziano moŜliwość dozowania świeŜej wody wodociągowej w 30 l/osobę. Ilość wody uzupełniającej musi 

być zbilansowana z ilością wody zuŜywanej dobowo na płukanie filtrów, oraz ubytki eksploatacyjne.  

Co najmniej raz na rok naleŜy wymienić wodę w basenie. Woda uzupełniająca powinna spełniać wymogi wody 

pitnej. Woda świeŜa wodociągowa jest podgrzewana wstępnie w centrali odzysku ciepła (urządzenie 

podgrzewa wodę wykorzystując ciepło odzyskane ze ścieków szarych -ścieki z natrysków i brodzików do stóp) 

i z popłuczyn z filtrów. 

Woda uzdatniona podawana jest do niecek basenowych za pomocą sytemu dysz dennych w ilości dobranej 

wg. reguły: ok. 1 dysza/8 m2 pow. basenu. 

Opisany powyŜej sposób odbioru i wprowadzania wody z basenu (tzw. przepływ pionowy) zapewnia 

optymalne wymieszanie wody w basenie oraz szybkie ujednorodnienie jej parametrów fizykochemicznych. 

5.2. Procedura uzdatniana wody  

FILTRACJA WSTĘPNA – KOAGULACJA - FILTRACJA MECHANICZNA NA FILTRACH 

CIŚNIENIOWYCH, WIELOWARSTWOWYCH – NAŚWIETLANIE UV – PODGRZEWANIE - 

CHLOROWANIE – KOREKTA pH.  

Woda ze zbiornika podawana jest na wielowarstwowe filtry pospieszne za pomocą pomp obiegowych  

z wbudowanym w korpusie łapaczem włosów, za pompami dozowany jest koagulant. Eksploatację kaŜdego  

z filtrów umoŜliwia bateria 5 zaworów obsługowych, które pozwalają na przestawienie filtra w tryb pracy i 

płukania. Filtry wypełnione są złoŜem Ŝwirowo–antracytowym z warstwą węgla aktywnego.  

Za filtrami woda poddawana jest naświetlaniu promieniami UV stanowiącymi barierę dla drobnoustrojów oraz 

obniŜającymi zawartość chloru związanego w skutek reakcji fotochemicznych. Następnie woda jest 

podgrzewana w wymienniku ciepła. Przed wprowadzeniem wody do basenu podawany jest chlor w postaci 

podchloryn sodu w celu dezynfekcji oraz kwas do korekty pH.  

 

5.2.1. Filtracja wstępna. 

Filtracja wstępna realizowana jest na filtrze zintegrowanym z pompą wody obiegowej. Filtr wykonany ze stali 

kwasoodpornej pozwala na wyłapanie zanieczyszczeń o średnicy ≥8mm.  

Do filtra naleŜy zapewnić swobodny dostęp dla obsługi oraz odwodnienia komory filtra. 

Zastosowane zostaną pompy pionowe Ŝeliwne, w których silnik i komora pompy są zintegrowane i posiadają 

płaszcz do odzysku ciepła (jako czynnik chłodzący uŜywana jest „obiegowa” woda basenowa). Pompa 

wyposaŜona w system odzysku ciepła charakteryzuje się wysoka kulturą pracy i długowiecznością, zapewnia 

teŜ uzyskanie oszczędności energii cieplnej.   

5.2.2. Koagulacja.  

Proces flokulacji i koagulacji zachodzi w górnych warstwach złoŜa filtracyjnego. Koagulant w postaci 

polichlorku glinu naleŜy wprowadzać za pomocą inŜektora do kolektora przed kaŜdym zestawem filtracyjnym 

(jak najbliŜej pomp). Długość inŜektora ok. ½ średnicy danego rurociągu. Dawka wynosi 0,05g (jako Al)/m3 

wody cyrkulacyjnej. Dawkę rzeczywistą naleŜy dostosować do wskazań producenta roztworu handlowego.  

Dozowanie roztworu bezpośrednio z pojemników handlowych za pomocą pomp membranowych sterowanych 

ręcznie. Pompa dozująca wyłącza się przy wyłączeniu pomp obiegowych oraz w trybie płukania filtra. 
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5.2.3. Filtrowanie przez filtry wielowarstwowe. 

Filtrowanie przez piasek kwarcowy i antracyt ma za zadanie usunięcie z wody obiegowej zanieczyszczeń 

mechanicznych, zawiesiny i cząstek koloidowych. Efektywność filtrowania jest zwiększona przez proces 

koagulacji. Wysokość złoŜa wynosi 1.2 m (z czego 0.8 m stanowi piasek kwarcowy o róŜnych granulacjach, a 

0,3 m hydroantracyt, 0.1 m węgiel aktywny). Prędkość filtracji - do 30 m/h.  

Parametry złoŜa filtracyjnego: 

warstwa podtrzymująca 100mm / Ŝwir kwarcowy gran. 3,0 - 5,0mm            

warstwa podtrzymująca 100mm / Ŝwir kwarcowy gran. 1,0 - 2,0mm            

warstwa filtracyjna  600mm / Ŝwir kwarcowy gran. 0,4 – 0,8mm 

warstwa filtracyjna  300mm / hydroantracyt  gran. 0,6 - 1,6 mm 

warstwa filtracyjna  100mm / węgiel aktywny  

razem   1200mm 

Uwaga: 

NaleŜy zastosować filtry w wykonaniu zgodnym z normami DIN 19643 i DIN 19605 („pełny DIN”) 

 

Zastosowane zostaną  filtry pionowe, ciśnieniowe, wyposaŜone w dno dyszowe (min. 60 dyszy/m2), zespół 

zaworów z siłownikami elektrycznymi do automatycznego sterowania procesem filtracji i płukania, zawory 

odpowietrzająco-napowietrzające, włazy (minimum 2), króćce, manometry na wejściu i wyjściu, zawory do 

poboru próbek wody i spust. Filtry zostaną wyposaŜone w odpowiednie króćce wlot/wylot umoŜliwiające 

prawidłowe płukanie („bezciśnieniowe”). Filtry w standardzie DIN19643 i DIN19605. 

Płukanie polega na usunięciu zanieczyszczeń z górnych warstw złoŜa we wstecznym strumieniu wody. 

Płukanie poszczególnych filtrów  naleŜy prowadzić według harmonogramu ustalonego w trakcie rozruchu 

instalacji,  nie rzadziej niŜ 2 razy w tygodniu (chyba Ŝe wcześniej spadek ciśnienia na złoŜu osiągnie wartość 

∆p≥ 0,5 bar).  

Program płukania: 

1 faza: obniŜenie poziomu wody do krawędzi przelewu,  

2 faza: płukanie wodą, prędkość 50m/h – 3 min. 

3 faza: płukanie powietrzem, prędkość płukania 60m/h – 5 min. 

4 faza: odpowietrzenie złoŜa 2 min. 

5 faza: płukanie wodą, prędkość  50m/h – 3-5 min. 

6 faza: odprowadzenie pierwszego filtratu – 0,5-1 min. 

7 faza: zakończenie płukania, przełączenie w tryb pracy. 

Powietrze do płukania podawane jest za pomocą wentylatorów bocznokanałowych przeznaczonych wyłącznie 

do tego celu. Woda do płukania filtrów pobierana jest poprzez pompy obiegowe ze zbiornika przelewowego.  

Ilość wody pobieranej do płukania filtrów powinna być ujęta w bilansie wody potrzebnej do uzupełnienia, która 

zgodnie z normą DIN 19643 jest proporcjonalna do ilości osób korzystających z basenu i wynosi 30dm3/osobę. 

Woda po płukaniu filtrów jest odprowadzana do zbiornika odzysku ciepła i do centrali odzysku ciepła i dalej do 

kanalizacji sanitarnej. 

 

5.2.4. Naświetlanie za pomocą promieni UV. 

Naświetlanie za pomocą promieni UV realizowane jest za filtrami,  przed wymiennikami ciepła, tym miejscu 

woda jest pozbawiona mętności i transparentna dla promieni UV. 

Zastosowane zostaną lampy średniociśnieniowe, multifalowe. Lampy dobrane zostaną  tak aby zapewnić 

dawkę promieniowania 60mJ/cm2. Lampy zamocowane zostaną na boczniku.  
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5.2.5. Podgrzewanie. 

Podgrzewanie wody obiegowej odbywa się w wymiennikach ciepła zasilanych wodą gorącą.   

Wymienniki ciepła wyposaŜone są w układ regulacji temperatury wody składający się z regulatora 

temperatury, zaworu z napędem i czujników temperatury, sterującego i zabezpieczającego.  

 

5.2.6. Chlorowanie dezynfekujące i korekta pH. 

Chlor w formie podchlorynu sodu oraz korektor pH w postaci kwasu siarkowego (30-50%) dodawane są do  

wody basenowej przed wlotem do basenów. 

Średnie, rzeczywiste zuŜycie chloru i kwasu naleŜy ustalić w czasie rozruchu technologicznego i na tej 

podstawie dokonać nastaw pomp dozujących.  

Środek chlorujący   podchloryn sodu (handlowy) 

StęŜenie chloru wolnego  w basenach od 0,3 do 0,6 g Cl2/m
3 na odpływie wody z basenu 

Miejsce dozowania   rurociąg zasilający wloty denne do basenu 

Sposób dozowania   za pomocą pompy dozującej, automatyczne 

Średnie/maksymalne zuŜycie  0,5-2,0 gCl2/m
3  

Środek korygujący pH   kwas siarkowy (30-50%) 

Poziom pH  6,5 - 7,6 

Miejsce dozowania   rurociąg zasilający wloty denne do basenu. 

Sposób dozowania   obniŜanie - za pomocą pompy dozującej, automatyczne 

Dawka   do ustalenia w trakcie rozruchu, 

wstępnie przyjmuje się  20% wydajności pompy chlorowej 

 

5.3. Układ automatyki i pomiarów 

5.3.1. Funkcje. 

Zadaniem układu sterowania jest umoŜliwienie automatycznej pracy wszystkich instalacji uzdatniania 

wody zgodnie wytycznymi technologii. Jednocześnie zapewniony jest monitoring pracy i diagnostyka 

stanów awaryjnych oraz rejestracja istotnych parametrów. 

 

5.3.2. Struktura 

Układ automatyki kaŜdego obiegu uzdatnianej wody odpowiada za wszystkie funkcje instalacji uzdatniania 

wody. Wykonany jest w oparciu o autonomiczne regulatory parametrów fizykochemicznych wody. Sygnał 

sterujący na pompki dozujące jest wysyłany bezpośrednio z regulatorów. 

 

5.3.3. Podstawowe pomiary. 

Pomiar przepływu wody  

• kontrola ilości wody uzupełnianej  

• pomiar przepływu wody obiegowej w basenie.  

Sygnalizacja poziomu w zbiorniku przelewowym  

• przy poziomie H wyłączany jest zawór wody uzupełniającej (wodociągowej) 

• przy poziomie L załączany jest zawór wody uzupełniającej (wodociągowej) 

• przy poziomie LL automatyka wyłącza pompy wody obiegowej; ponowne załączenie  moŜe mieć  

miejsce po osiągnięciu poziomu L 
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Lokalne wskazanie ciśnienia przed i za filtrem dla filtrów ciśnieniowych. (manometry) 

•    określenie straty ciśnienia na złoŜu  

•    kontrola pracy filtra 

Pomiar i regulacja pH wody basenowej (regulator basenowy). 

• pomiar pH 

• regulacja wydajności dozownika  

Pomiar i regulacja stęŜenia wolnego chloru w wodzie w niecce basenowej (regulator basenowy). 

• pomiar stęŜenia wolnego chloru 

• regulacja wydajności dozownika  

Pomiar stęŜenia chloru związanego w wodzie w niecce basenowej (regulator basenowy). 

Pomiar potencjału redox. (regulator basenowy). 

• pomiar potencjału redox. 

Pomiar i regulacja temperatury wody wlotowej do niecki basenowej. 

(czujnik PT100 z przetwornikiem) 

• pomiar temperatury  

• regulacja temperatury wody basenowej 

 

5.4 Materiały eksploatacyjne. 

Podstawowe materiały eksploatacyjne wymieniono w tabeli poniŜej. Materiały na miejsce składowania 

dowoŜone są na obiekt przez transportem samochodowym (jeśli wymagane, z certyfikatem ADR).  

Specyfikacja Typ/rodzaj Średnie 

zuŜycie 

Wymagany 

zapas 

Miejsce składowania 

Podchloryn 

sodu 

Produkt handlowy 

stęŜony 

26 kg/dobę 364 kg 

- zapas na 

14 dni  

Magazyn-pomieszczenie 

dozowania podchlorynu 

sodu kanistry po 25 - 30 l 

Kwas do 

korekty pH 

Kwas siarkowy 

50%  

10 kg/dobę 300 kg 

- zapas na 

30 dni 

Magazyn-pomieszczenie 

dozowania korektora pH 

kanistry po 25 - 30 l 

Koagulant Polichlorek glinu  

 

13 dm3/dobę 390 dm3 

- zapas na 

30 dni 

Magazyn koagulanta  

kanistry po 25 - 30 l 

 

Oprócz wymienionych w tabeli niezbędne jest posiadanie zapasu: 

- odczynników do fotometru (na 30 dni czyli ok. 1300 pomiarów), 

- środków do mycia i konserwacji ceramiki basenowej, elementów ze stali nierdzewnej (na 30 dni ilość 

wg.  instrukcji stosowania) 

 

5.5. Czyszczenie basenów 

W celu prawidłowej eksploatacji basenów oraz spełnienia norm jakości wody naleŜy zachować 

odpowiedni reŜim czystości w trakcie ich uŜytkowania. 

Kanały przelewowe, kratki przelewowe oraz podłogę „przybasenia” naleŜy codziennie czyścić. Dno 

basenów naleŜy czyścić co najmniej raz w tygodniu, a ściany raz na dwa tygodnie. Do czyszczenia 

basenów naleŜy stosować odkurzacz podwodny umoŜliwiający dokładne oczyszczenie ścian i dna 

basenu bez konieczności spuszczania wody. W powyŜszych warunkach woda w basenach będzie 

wymieniana nie częściej niŜ raz w roku. 
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Wnętrze zbiorników przelewowych musi być gruntownie myte raz na pół roku. 

 

5.6. Dezynfekcja stóp 

Z instalacji uzdatniania wody basenowej zasilane są brodziki do stóp zlokalizowane w wejściu do 

pomieszczenia basenu. Woda z brodzików do stóp odprowadzana jest do zbiornika odzysku ciepła i do 

centrali odzysku ciepła i dalej do kanalizacji sanitarnej. W przejściu z zespołu odnowy biologicznej do hali 

basenowej dezynfekcja stóp realizowana jest przy pomocy dysz ściennych uruchamianych ręcznie lub 

automatycznie (dysze natryskowe rozpylające płyn o własnościach dezynfekcyjnych i grzybobójczych).  

  

5.7. Personel obsługujący 

Do obsługi urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje się 2 osoby na zmianę, przeszkolone 

w zakresie obsługi urządzeń technologicznych i pracy z chemikaliami.  

PoŜądane jest średnie wykształcenie techniczne (elektryk, mechanik). Konieczne przeszkolenie prowadzone 

będzie w czasie rozruchu instalacji przez dostawców.  Instalacja uzdatniania wody nie wymaga ciągłego nadzoru i 

jej obsługę moŜna połączyć z obsługą innych instalacji obiektu. Obiekt zostanie wyposaŜony w zaplecze  

socjalne dla pracowników obsługi.  

5.8. Poziom hałasu i drgań 

Urządzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej muszą spełniać warunki zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002) r. i norm w nim przywołanych. 

 

5.9. Odpady stałe  

Odpady stałe w procesie uzdatniania wody basenowej to: opakowania po chemikaliach: wymienne 

pojemniki z tworzywa sztucznego i worki papierowe. 

Odpady stałe poza wymiennymi opakowaniami będą wywoŜone na wysypisko śmieci. Opakowania po 

chemikaliach (pojemniki po podchlorynie sodu, kwasie siarkowym) będą przechowywane w magazynie do 

czasu odbioru przez dostawcę. W filtrach ciśnieniowych przewiduje się wymianę złoŜa filtracyjnego co  5 -

10 lat. 

 

6. WYTYCZNE BRANśOWE 

6.1. Wytyczne dla instalacji wod. - kan. 

6.1.1. Woda zasilająca na potrzeby technologiczne. 

W czasie eksploatacji woda uzupełniana jest w sposób ciągły bezpośrednio do poszczególnych obiegów 

do zbiorników przelewowych po wstępnym podgrzaniu w urządzeniu do odzysku ciepła. Technologiczna 

wymiana wody zgodnie z normą DIN19643 wynosi 30dm3/osobę. Raz na rok woda we wszystkich 

basenach powinna być wymieniona.  

Zapotrzebowanie eksploatacyjne na wodę wodociągową: 

- maks. obliczeniowe obciąŜenie basenów – 160 os./h 

- średnia frekwencja 30%  

- czas eksploatacji basenu 16h/dobę, 

Qwe = (160 os./h x 0,3) x 16h/dobę x 0,03m3 = 23 m3/dobę  

(w tym na uzupełnienie po płukaniu filtrów – 152 m3/tydz., co daje ok.  21,7 m3/dobę)  

Pozostała do wymiany ilość wody (ok. 1,3 m3) jest dopuszczana w ramach automatycznego uzupełniania 

wody po jej wychlapaniu i odparowaniu.  

Qweśr = 0,27 l/s 



 

str. 9 
 

Maksymalny, chwilowy, wydatek wody w czasie eksploatacji: 

- ilość wody potrzebnej dla uzupełnienie większego zbiornika przelewowego (ZP1)  

- czas uzupełniania ww. zbiornika – 4h 

Qwec = (50m3 / 4h = 12,5 m3/h co daje 3,47 l/s, przyjęto 3,5 l/s 

Maksymalny wydatek wody zimnej przy napełnianiu basenów: 

- maksymalna objętość układu (basen główny) – 1102,5 m3, 

- zakładany czas napełniania 120h, 

Qwnc = 1102,5m3 / 120h = 9,19 m3/h co daje 2,5 l/s 

 

6.1.2. Wymagania jakościowe wody napełniającej i uzupełniającej 

Jakość wody napełniającej i uzupełniającej dla obiegów basenowych musi spełniać wymagania stawiane 
przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia 
przez ludzi z dnia 13.11.2015 (Dz. U. z dnia 27.11.2015 poz. 1989). 
 

6.1.3. Ścieki technologiczne. 

 

OBIEG 

 

Ilość i typ filtrów 

Maks. wydatek wód 

popł. Qmax [m
3/h] 

Ilość wód popł. 

z jednego filtra [m3] 

Ilość wód popł. 

w tygodniu [m3] 

Obieg 1 2xø2200mm 190  ok. 25 100 

Obieg 2 2xø1600mm 100 13 52 

RAZEM    152 

 

Filtry  płukane są w godzinach nocnych. Popłuczyny z filtrów zrzucane są do zbiornika odzysku ciepła i 

dalej do kanalizacji sanitarnej. 

KaŜdy filtr płukany jest oddzielnie 2 razy w tygodniu.  

Spust wody z basenów raz w roku. 

Chwilowy, maks. wydatek ścieków w czasie eksploatacji: 

- pow. płukania największego filtra 3,8 m2 

- prędkość płukania 50m/h 

Qsce = 3,8m2 x 50m/h = 190 m3/h co daje 52,8 l/s (przyjęto 53 l/s) – zrzut do zbiornika odzysku ciepła 

 

Chwilowy, maks. wydatek ścieków w podczas opróŜniania basenów: 

- maksymalna objętość układu 1102,5 m3, 

- zakładany czas opróŜniania basenu 72h, 

Qscm = 1102,5m3 / 72h = ok. 15,3 m3/h co daje 4,25 l/s  

 

6.2.Wytyczne dla instalacji ciepła technologicznego. 

Uwaga: naleŜy zapewnić bezwzględnie całoroczną dostawę ciepła. 

Regulacja temperatury w niecce z dokładnością ±0.5 stopnia.  

Maksymalna temperatura wody podgrzanej w wymienniku nie moŜe przekraczać 500C.  

Parametry pracy wymienników przyjęto napełnianie t1/t2 = 5/450C, opory do pmax=20kPa. 

Temperaturę pracy-wlotu wody na wymiennik przyjęto wg zaleŜności twlot= tHEx,basen – 10C 

Nr obiegu 
 
 
 

Temp. 
max. 
wody 

Moc maks. 
przy napełnianiu 

Moc cieplna 
eksploatacyjna 

Obieg 1 
 

28oC 370 kW 130 kW 
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Obieg 2 
 

30oC 110 kW 50 kW 

 

6.3. Wytyczne budowlane 

6.3.1. Droga transportowa dla wprowadzenia filtrów o średnicy 1600mm – min. 1,65x2,0m. 

6.3.2. Wykonane zostaną  zbiorniki przelewowe i zbiornik odzysku ciepła jako konstrukcje z tworzywa 

sztucznego (polipropylen), szczelne wg. wytycznych w tabeli i na rysunkach. 

 

Lp. Opis Objętość całk. [m3] 

1 ZP1 – zbiornik przelewowy obieg 1 50,0  

2 ZP2 – zbiornik przelewowy obieg 2 30,0 

3 ZPP – zbiornik odzysku ciepła 50,0 

 

6.3.3. Wykonać kanały przelewowe w nieckach basenowych.  

6.3.4. Instalacje do wprowadzania i odprowadzania wody z basenów zostaną zabetonowane w dnie  

i ścianach niecek. W związku z tym naleŜy grubości dna niecek basenowych przyjąć min. 30cm. 

 

6.4. Wytyczne branŜy elektrycznej. 

Szafy z układem elektrycznym i układem AKPiA są integralną częścią instalacji technologicznej i muszą zostać 

dostarczone przez wykonawcę tej instalacji. 

PoniŜej przedstawiono zapotrzebowanie mocy dla poszczególnych obiegów uzdatniania wody  

i oświetleniem podwodnym basenów. 

 

OBIEG 1. Basen sportowy. 
 
Szafa SZ1 

Symbol 
urządzenia 

Nazwa odbiornika mocy Moc jedn. 
kW 

Ilość Łącznie 
kW 

Czas 
pracy 

P1.1, P1.2 Pompy obiegowe (filtracyjne) 7.5 2 15.0
  

24h 

AKPiA Dozowanie chemikaliów, regulator 
basenowy i inne 

0,2 1 0,2 24h 

UV1 Lampa UV 3.0 1 3.0 24h 
 Dmuchawa do płukania powietrznego 

+ oświetlenie podwodne 
  4,0  

      
      
RAZEM    32,1  
 
 
OBIEG 2. Basen szkoleniowy 
 
Szafa SZ2 

Symbol 
urządzenia 

Nazwa odbiornika mocy Moc 
jedn. kW 

Ilość Łącznie 
kW 

Czas 
pracy 

P2.1, P2.2 Pompy obiegowe (filtracyjne) 4.0 2 8.0
  

24h 

AKPiA Dozowanie chemikaliów, regulator basenowy i 
inne 

0,2 1 0,2 24h 

UV2 Lampa UV 3.0 1 3.0 24h 
 Dmuchawa do płukania powietrznego + 

oświetlenie podwodne i urządzenia rekreacji 
wodnej 

  24,0  

RAZEM    34,1  
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INSTALACJA ODZYSKU CIEPŁA 

Symbol 
urządzenia 

Nazwa odbiornika mocy Moc 
jedn. kW 

Ilość Łącznie 
kW 

Czas 
pracy 

OC Centrala odzysku ciepła 29.0 1 29.0
  

24h 

POC Pompa odzysku ciepła 1.1 1 1.1 24h 
 

 

7. WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ TECHNOLOGII BASENOWEJ I BASENU. 

Pomieszczenie stacji uzdatniania wody  (filtry, zbiorniki przelewowe, pompy itp.)  

- pomieszczenie z posadzką łatwo zmywalną z odprowadzeniem do kan. sanitarnej  

- wentylacja 1w 

- kratki ściekowe/kanały – „porządkowe”  

 

Magazyn – pomieszczenie dozowania korektora pH 

- wentylacja mechaniczna 5w stale działająca 

- kanalizacja bezodpływowa – neutralizator ścieków kwaśnych  

- kanalizacja sanitarna 

- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawór z końcówką do węŜa 

- natrysk ratunkowy z wodą zimną (przy wejściu do pomieszczenia) 

- drzwi otwierane na zewnątrz 

- posadzka kwasoodporna 

- 2 x gniazdo podwójne 230V 

 

Magazyn – pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu 

- wentylacja mechaniczna 5w stale działająca 

- kanalizacja sanitarna 

- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawór z końcówką do węŜa, 

- drzwi otwierane na zewnątrz 

- posadzka kwasoodporna 

- 2 x gniazdo podwójne 230V 

 

Magazyn koagulanta 

- kanalizacja sanitarna 

- 2 x gniazdo podwójne 230V 

Pomieszczenia magazynowe chemikaliów spełniają   wymagania zawarte w Rozp. Min. Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 

oczyszczania ścieków – Dz. Ust. nr 21 poz. 73 z 27.01.94r. 

 

8. URZĄDZENIA I MATERIAŁY - WYMAGANIA.  

8.1. Rurociągi i armatura. 

Rurociągi - PVC PN6, PN10 w wykonaniu dla wody pitnej.  

Połączenia rur -  PVC klejone (klej agresywny do PVC)  

Połączenia kołnierzowe -  PN10. 

Połączenia gwintowane - uszczelnienie teflonowe.  

Boczniki do wymienników ciepła - wykonanie z rur o podwyŜszonej odporności na temp. (np. PVC-C). 

Przejścia przez strefy poŜarowe - systemowe, atestowane zabezpieczenia.  
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Zawory odcinające z napędem ręcznym - dla DN10-40 z PVC kulowe, dla DN 50 i większych  

przepustnice (zawory klapowe). 

Zawory zwrotne - dla DN 10-40 PVC kulowe, dla większych – klapowe  stalowe.  

Przepływomierze wody świeŜej – wodomierze śrubowe 

Przepływomierze wody obiegowej -  typ rurka Pitot. 

Uszczelnienia -  EPDM. 

Elementy zabetonowane systemu hydrauliki – wykonanie brąz/PCV PN16/stal k.o., z 

zastosowaniem kołnierzy uszczelniających z EPDM lub PVC. 

 

8.2. Urządzenia. 

Pompy wody obiegowej - z filtrem wstępnym i systemem odzysku ciepła (płaszcz wodny) st. ochrony IP55, 

z wewnętrzną powłoką zabezpieczającą przed korozją, z wyposaŜeniem: manometr, spust, kompensator,  

Filtry ciśnieniowe – wielowarstwowe, Tmax=40oC, z wyposaŜeniem: dno dyszowe, wyposaŜ. wewnętrzne, 

5 zaworów z siłownikami elektrycznymi do sterowania trybami pracy, sterownik pracy filtra, wypełnienie 

Ŝwirowo-antracytowe z warstwą węgla aktywnego (Hc=1200mm), 

zawór odpowietrzający ze stali k.o., tablica manometrów (0-2,5bar) z zaworami do poboru próbek, włazy. 

wykonanie z Ŝywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym.  

Wymienniki ciepła – płaszczowo rurowe, materiał 316L  

z wyposaŜeniem: zawór elektromagnetyczny, czujniki temperatury PT100, pochwa stal k.o. 2 szt. 

Lampa UV - średniociśnieniowe/multifalowe, dawka e=600 J/m2 przy T10=95%, materiał komory stal 316L, 

czyszczenie automatyczne, st. ochrony IP54. 

Regulatory basenowe - pH-pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, chlor „związany”-pomiar, Redox-pomiar, 

st. ochrony IP65  

z wyposaŜeniem: 

- elektrody pomiarowe 

- cele pomiarowe z czujnikiem przepływu. 

Stacje dozowania podchlorynu sodu, korektora pH - pompy dozujące pmax=10bar, wykonanie 

PVC/Viton/szkło, 

st. ochrony IP65, zbiorniki PE o poj. 200l, z lancą ssąca z zaworem stop, sygn. pust. zb., mieszadła 

ręczne, inŜektory z zaworem.  

Stacje dozowania koagulanta - pompa dozująca pmax=10bar, wykonanie PVC/Viton/szkło, st. ochrony IP65  

zbiorniki PE o poj. 100l, z lancą ssąca z zaworem stop, sygn. pust. zb., mieszadła ręczne, inŜektory z 

zaworem.  

Regulatory poziomu - z kompletem pięciu sond i zaworem z napędem elektrycznym.  

Szafy zasilająco-sterujące - z okablowaniem, wyposaŜone w modułową aparaturę zabezpieczająco 

rozdzielczą dla obwodów zasilających urządzenia, st. ochrony IP65.  

System hydrauliki – rurociągi zabetonowane PVC PN16, dysze denne brąz/stal 316L, króćce rynien  

i zbiorników przelewowych stal k.o. lub PVC PN16  

WyposaŜenie sportowe basenu – wykonanie stal 316L/tworzywo sztuczne, wymiary i specyfikacja  

zgodnie z wytycznymi PZP i FINA 

Automatyczny odkurzacz podwodny do basenów o dł. do 25m - z wózkiem transportowym, 

transformatorem i sterownikiem, sterowanie zdalne (kablowe lub radiowe), szerokość ssania 48cm, 

wydajność pompy 650 l/min.  

Fotometr - wieloparametrowy, pomiary: Cl (wolny), Cl (związany), pH, zasadowość, twardość, Ŝelazo.  
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Pompa beczkowa do przepompowywania chemikaliów -  wykonanie odporne na chemikalia (PVC/PP), 

40l/min, 6mH2O. 

 

 

9. MONTAś URZĄDZEŃ, RUROCIĄGÓW I ARMATURY. 

MontaŜ aparatów i urządzeń przeprowadzić  na podstawie rysunku “ Rozstawienie urządzeń “.  

Pompy i dmuchawy mocować do podłoŜa śrubami z kołkami rozpręŜnymi. 

Filtry wprowadzić do budynku przez  wejście transportowe . 

MontaŜ  rurociągów naleŜy prowadzić zgodnie ze schematami technologicznymi i  rysunkami  

orurowania. 

MontaŜ i próby instalacji prowadzić w oparciu o “ W.T.W. i O. Rurociągów technologicznych z PVC”. 

Rurociągi naleŜy układać  na podporach wykonanych z kształtowników stalowych i obejm do rur z 

wkładkami gumowymi  (rurociągi przeznaczone do zabetonowania w dnach niecek mocować do 

konstrukcji obejmami stalowymi - ocynkowanymi bez wkładek  gumowych). Podpory (podwieszenia ) 

naleŜy mocować do konstrukcji niecki , elementów konstrukcji  budynku tj. słupy, podciągi, 

a w uzasadnionych przypadkach do podłogi  ( dla rurociągów przebiegających nisko – w pobliŜu 

posadzki). 

Rurociągi wody biegnące z kanałów przelewowych niecki naleŜy układać ze spadkiem 0.3% w kierunku 

zbiorników przelewowych. Zawory wymagające obsługi montować na rurociągach na wysokości nie 

przekraczającej 2 m. Zachować wysokość przejść ewakuacyjnych 2.20 m, pozostałych 1.90 m.  

Przewody dozujące chemikaliów (przewody elastyczne zbrojone PVC lub PE PN16) naleŜy montować w 

rurach osłonowych z PVC - klejonych. Rury osłonowe „układać” ze spadkiem 0.3% w taki sposób aby 

„zakończenia” rur osłonowych były zlokalizowane w miejscach poza strefą przebywania ludzi.  

Zagadnienia BHP . 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ludzi przy montaŜu cięŜkich aparatów. 

Zachować ostroŜność przy klejeniu PVC ( patrz W.T.W. i O. Rurociągów technologicznych  

z  PVC ).NaleŜy zapewnić środki pierwszej pomocy ( apteczka ) w miejscu wykonywania prac. 

NaleŜy spełnić wszystkie wymagania zgodnie z Dz.U. nr 21 poz.73 z dn.27.01.94. 

Przygotowywanie chemikaliów dla potrzeb stacji uzdatniania moŜe być dokonywane tylko przez 

przeszkolonych pracowników wyposaŜonych w okulary i rękawice ochronne, fartuchy, pompy ręczne do 

przetłaczania cieczy. 

Obsługa urządzeń stacji uzdatniania tylko przez przeszkolony personel. Stacja uzdatniania wody 

basenowej wymaga zmianowego dyŜuru personelu technicznego. 

Transport chemikaliów musi odbywać się z zachowaniem szczególnej ostroŜności i moŜe być 

dokonywany tylko przez osoby przeszkolone i wyposaŜone w fartuch, rękawice i okulary ochronne. 

Transport najkrótszą drogą z zewnątrz budynku. 

 

10. RUCHOME DNO W BASENIE SZKOLENIOWYM 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Ruchome dno ma być konstrukcją składającą się z pływającej platformy połączonej linami stalowymi  z 

siłownikiem hydraulicznym. System musi być  wyprodukowany i zamontowany w taki sposób, Ŝeby 

wyeliminować jakiekolwiek szczeliny i otwory mogące spowodować ryzyko wpłynięcia pod ruchome dno 

lub zaklinowania jakiejś części ciała uŜytkownika basenu. Przy przesuwaniu się ruchomego dna 

względem półki wypoczynkowej i drabinek zejściowych system musi uniemoŜliwić ustalenie połoŜenia 

dna, w którym mogłoby występować ryzyko zaklinowania części ciała.  
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System musi być wyprodukowany z materiałów odpowiednich do uŜytkowania w środowisku basenowym, 

ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej wilgotności i obecności chloru. UŜyte materiały winny 

zapewniać brak korozji i utraty koloru. Wszystkie stalowe części ruchomego dna muszą być wykonane ze 

stali nierdzewnej 316L trawionej i pasywowanej; liny muszą być wykonane ze stali nierdzewnej klasy 316. 

 

RUCHOME DNO  

 

Wymiary (dł. x szer.):  15 m x 8 m 

System poruszania:  siłownik hydrauliczny, umiejscowiony bezpośrednio przy i  

                                                   prostopadle do ściany basenu w pomieszczeniu  

                                                    filtrowni; liny ze stali nierdzewnej podłączone bezpośrednio  

                                                      do tłoku siłownika 

Regulowana głębokość wody: 0 – 4,5 m 

 

Ruchome dno musi być wyprodukowane jako konstrukcja pływająca typu 1 według normy PN EN13451-

11, która jest ustawiana i unieruchamiana na zadanej głębokości za pomocą systemu lin ze stali 

nierdzewnej poruszanych hydraulicznym siłownikiem. Siłownik musi być umiejscowiony tak, aby 

uniemoŜliwić zanieczyszczenie wody basenowej na skutek ewentualnego wycieku oleju. 

 

Ruchome dno powinno być wykonane jako rama stalowa z zamocowanymi zbiornikami 

wypornościowymi, pokryta panelami polipropylenowymi PP-H w kolorze białym RAL 9010 z trzema 

osiami torów oznakowanych wg FINA w kolorze niebieskim kobaltowym RAL 5013 z barwionych w masie 

paneli z tego samego materiału. Panele polipropylenowe muszą posiadać następujące parametry: 

gęstość 0,90-0,93 g/cm3, napręŜenie przy granicy plastyczności min. 30 MPa (EN ISO 527), 

współczynnik płynięcia (MFI) min. 0,70 g/10 min (EN ISO 1133), udarność z karbem min. 7 kJ/m2 (EN 

ISO 179), grubość minimum 20 mm, klasa antypoślizgowości zgodnie z normą PN-EN 13451:część 11, tj. 

18º. Zbiorniki wypornościowe zapewniające pływalność platformy muszą być mocowane do ramy; nie 

dopuszcza się mocowania zbiorników do elementów pokrycia ruchomego dna. Zbiorniki nie mogą być 

wypełnione powietrzem, gazem ani innymi substancjami lotnymi. Ruchome dno musi posiadać min. 3 

otwory rewizyjne, umoŜliwiające bezpieczny dostęp pod platformę ruchomego dna w celu dokonania 

przeglądu i konserwacji. Platforma ruchomego dna ma być podłączona za pomocą lin ze stali 

nierdzewnej do hydraulicznego siłownika umieszczonego prostopadle i bezpośrednio przy ścianie basenu 

w pomieszczeniu technicznym. Wysokość konstrukcyjna ruchomego dna nie moŜe wynosić więcej niŜ 

500 mm. Ruchome dno musi mieć udźwig przynajmniej 600 N/m2. 

 

System poruszania ruchomym dnem musi zapewnić stabilne unieruchomienie platformy na kaŜdej 

głębokości i nie podlegać wpływom sił powodowanych przez ruch fal czy uŜytkowników basenu.  

MoŜliwość poruszania dnem musi być zapewniona bez umieszczania jakiegokolwiek dodatkowego  

wyposaŜenia, w tym prowadnic, w ścianach niecki basenowej lub rynnach przelewowych przy brzegach 

basenu. Nie dopuszcza się umieszczania jakichkolwiek silników elektrycznych w strefie mokrej niecki 

basenowej, nawet o małym natęŜeniu prądu.  

Konstrukcja ruchomego dna musi zapewniać moŜliwość przeprowadzenia prac gwarancyjnych, 

serwisowych lub konserwacyjnych bez konieczności spuszczania wody z basenu. 
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Dno musi poruszać się płynnie i z łatwością, z prędkością w granicach 25 - 33 cm/minutę. W ruchomym 

dnie musi zostać umieszczony gretting na odpowiednio duŜej powierzchni, aby zapewnić stałą cyrkulację 

wody.  

Producent ruchomego dna musi wykonać szczegółowe oszacowanie ryzyk związanych z montaŜem i 

uŜytkowaniem ruchomego dna tak, aby nie wpływały one na bezpieczeństwo uŜytkowników i operatora. 

Nawet w przypadku nagłego uszkodzenia jakiegokolwiek elementu, ruchome dno nie moŜe stanowić 

zagroŜenia dla uŜytkowników i operatora.  NapręŜenie wszystkich lin stalowych musi być stale 

monitorowane; w przypadku uszkodzenia którejś z lin, powinien być automatycznie aktywowany system 

alarmowy operatora, natomiast urządzenia sterujące przełączone w tryb pracy, przy którym operowanie 

systemem jest zastrzeŜone dla upowaŜnionej firmy serwisującej (wskazanej w umowie serwisowej). W 

sytuacji awaryjnej ruchome dno powinno zatrzymać się w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny plaŜy 

basenowej i zachować stabilność.   

       

Ruchome dno musi być skonstruowane w taki sposób, aby utrzymać wszystkie obciąŜenia wynikające z 

jego uŜytkowania, a równocześnie zachować tolerancje długości / szerokości w kaŜdym kierunku. Musi 

równieŜ stanowić stabilną, bezpieczną platformę dla uŜytkownika.  

Ruchome dno musi być wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 13451:część 11.  

 

Ruchome dno powinno być kontrolowane przy uŜyciu technologii PLC tak, Ŝeby  moŜna było nim 

operować z poziomu plaŜy basenowej za pomocą wodoodpornego panelu kontrolnego z ekranem 

dotykowym. Sygnał ma być przesyłany kodowanymi przewodami elektrycznymi. Sterowanie ruchomym 

dnem powinno pozwalać na płynne regulowanie głębokości wody (tzn., Ŝeby w kaŜdym momencie 

operator mógł ustawić dowolną głębokość wody, w odróŜnieniu). Obsługa panelu sterowania ma polegać 

na wprowadzeniu kodu dostępu przypisanego kaŜdej uprawnionej do obsługi osobie lub grupie osób, 

następnie wpisaniu Ŝądanej głębokości wody za pomocą klawiatury numerycznej i  naciśnięcie oraz 

przytrzymanie przycisku „Start”. Ruchome dno powinno automatycznie zatrzymać się po osiągnięciu 

zadanej głębokości. Aby wyeliminować moŜliwość pozostawienia poruszającego się ruchomego dna bez 

nadzoru, panel sterowania musi posiadać zabezpieczenie polegające na natychmiastowym zatrzymaniu 

ruchomego dna w chwili ustania nacisku na przycisk „Start”. Oprogramowanie urządzenia musi 

umoŜliwiać tworzenie dodatkowych przycisków na ekranie z opisem poszczególnych zajęć w basenie, do 

których będzie przypisana określona głębokość wody. 

 

Panel sterowania powinien być umieszczony w zamykanej na klucz metalowej skrzynce z 

przezroczystymi drzwiczkami, umoŜliwiającymi odczytanie w kaŜdej chwili treści wyświetlanych na 

ekranie. Dodatkowym elementem wyposaŜenia panelu sterowania ma być przycisk bezpieczeństwa, 

którego naciśnięcie powodowałoby natychmiastowe zatrzymanie ruchomego dna. Przycisk 

bezpieczeństwa musi być dostępny zawsze, równieŜ po zamknięciu drzwiczek skrzynki panelu 

sterującego. 

Jednostka sterująca dla ruchomego dna powinna zawierać minimum:  

• jeden panel kontrolny z ekranem dotykowym  

• jeden sygnalizator ostrzegawczy świetlno-dźwiękowy 

• dwa wyświetlacze głębokości wody 

• jeden wyświetlacz “zakaz skoków”    

• modem zintegrowany w szafie sterującej 

 

Wyświetlacze głębokości wody i wyświetlacz “zakaz skoków” powinny uŜywać  24V diod LED.  
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10. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 

OBIEG 1 – BASEN SPORTOWY 

SYMBOL OPIS ILOŚĆ 

P1.1 

P1.2 

 

Pionowa, blokowa pompa wirnikowa ze zintegrowanym wychwytywaczem 

włosów i włókien łącznie z koszem filtrującym o perforacji 3 mm, pokrywą 

filtra z uchwytami. Pompa z wewnętrznym obiegiem do obmywania 

uszczelnienia mechanicznego i odpowietrznikiem kulowym 

silnik trójfazowy z płaszczem wodnym (chłodzenie i odzysk ciepła z wody 

basenowej), rodzaj ochrony IP 55, ze wzmocnionym łożyskiem, wspólnym 

wałem silnik/pompa smarem łożyskowym o wysokich parametrach i 

urządzeniem smarującym do pracy ciągłej. Od strony pompy dodatkowo 

specjalnie uszczelniony przeciwko bryzgom wodnym 

wyposażony w czujnik oporności rosnącej wraz z temperaturą (PTC) 
wewnętrzna powłoka zabezpieczająca przed korozją (wszystkie elementy 

wewnętrzne pompy), 

Q=116m3/h-16.0mH2O, N=7.5kW, 1450min-1, 400/230V, 50Hz, 

st. ochrony IP55, płynna regulacja obrotów silnika pompy (falownik) 

Wykonanie materiałowe:  

Korpus i ściana tylna : G-CuAl10Ni (CuAl10Fe5Ni5-C)  

Wirnik : EN-GJL-250, HPC 

Obudowa filtra : SiC/SiC/FKM 

Pokrywa filtra : 1,457 

Kosz filtra : Material EN-GJL-250, od strony medium pokryty 

epoksydem Wał : EN-GJL-250, HPC 

Uszczelnienie mechaniczne: 1,457 
np. UNIBAD X125-270A-0754C-W2B-H – HERBORNER PUMPEN  (lub 

równorzędne) 

2 

F1.1 

F1.2 

F1.3 

F1.4 

 

Filtr pionowy, wielowarstwowy Ø1600, Hc=2500mm, F=2.01 m2, PN=2.5bar, 

- dno dyszowe,  ilość dysz 160 szt., 

- 5 zaworów klapowych do sterowania pracą i płukaniem z siłownikami 

elektrycznymi – automatyczne sterowanie pracą filtra 

- wypełnienie żwirowo-antracytowe, warstwa 50mm węgla aktywnego 

(Hcałk.=1200mm), 

- zawór odpowietrzający 2′′ 

- tablica manometrów (0-2.5bar) z zaworami do poboru próbek, 

- 2 x właz DN400 (dennica górna i część cylindryczna), wziernik DN200, 

- spust DN50 

- króciec do płukania powietrznego DN50 

- króciec doprowadzenia wody surowej DN150 

- króciec odprowadzenia wody przefiltrowanej DN150 

- wewnętrzny stożkowy  lej górny 

- wykonanie żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym, 

wykonanie „metodą nawijania krzyżowego” 

- sterownik automatycznego sterowania pracą filtra  

np. MEDITERRAN 1600 – TECHNOL  (lub równorzędne) 

4 
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DM1 Dmuchawa bocznokanałowa do wzruszania złoża (płukania powietrznego) 

Qmax=190m3/h, N=1.5kW, 400V  

np. SC 30A 150T – VENTURE INDUSTRIES  (lub równorzędne) 

- kpl. orurowania i armatury 

UWAGA: montaż dmuchawy nie niżej niż 1m nad posadzką  

zawór zwrotny na przewodzie tłocznym, rurowa pętla powietrzna  

(1m ponad lustro wody) 

1 

UV1 Lampa UV, średniociśnieniowa, dawka e=600 J/m2 (przy T10=95%),  

przyłącze Dn200, wyk. mat. Stal 316L dla przepływu Q=232m3/h 

N=3.0 kW, 230V, 50Hz, st. ochrony IP55, 

automatyczne czyszczenie 

typ LifeUVM130-40-AW-AEP-TD -  LifeTech (lub równorzędne) 

1 

RB1 Stacja kontrolno-pomiarowa wody basenowej (pH-pomiar/regulacja, Cl-

pomiar/regulacja, Redox-pomiar, chlor związany - pomiar), N=15W, 

230V/50Hz, st. ochrony IP65  

Interfejsy: LAN  (RJ45)  100  Mbit/s  (minimalnie kabel CAT5), USB dla kart 

pamięci, magistrala CAN-bus, komunikacja: wbudowany serwer 

internetowy  i internetowy interfejs  użytkownika, rejestracja zdarzeń, 

ekran dotykowy, z kompletem wyposażenia                                            

ANALYT 3 – BAYROL (lub równoważne) 

1 

HE1.1 

 

 

Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy Qmax=293kW 

stal AISI316L,  z izolacją – 2 szt. 

–  typ WB-1000 -  SECESPOL (lub równorzędne) 

1 

HE1.2 

 

 

Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy Qmax=293kW 

stal AISI316L,  z izolacją – 2 szt. 

–  typ WB-1000 -  SECESPOL (lub równorzędne) 

1 

CH1 Stacja dozowania  podchlorynu sodu NaOCl dla wydajności instalacji  

Q=232 m3/h 

cyfrowa pompa dozująca z automatyczną kontrolą i regulacją,  
napęd - silnik krokowy sterowany cyfrowo  
zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,0l/h 10bar 
(efekt ciągłego i płynnego dozowania) 
Wykonanie materiałowe dla podchlorynu sodu 
np. typ DDE 6,0-10 – GRUNDFOS (lub równorzędne) 

zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3 – 1 szt. 

1 

CH1-B Stacja dozowania  podchlorynu sodu NaOCl 

cyfrowa pompa dozująca z automatyczną kontrolą i regulacją,  
napęd - silnik krokowy sterowany cyfrowo  
zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,0l/h 10bar 
(efekt ciągłego i płynnego dozowania) 
Wykonanie materiałowe dla podchlorynu sodu 
np. typ DDE 6,0-10 – GRUNDFOS (lub równorzędne) 

zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.1m3 – 1 szt. 

1 
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PH1 Stacja dozowania korektora pH dla wydajności instalacji Q=232 m3/h 

cyfrowa pompa dozująca z automatyczną kontrolą i regulacją,  
napęd - silnik krokowy sterowany cyfrowo  
zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,0l/h 10bar 
(efekt ciągłego i płynnego dozowania) 
Wykonanie materiałowe dla kwasu siarkowego 
np. typ DDE 6,0-10 – GRUNDFOS (lub równorzędne) 

zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3 – 1 szt. 

1 

KO1 Stacja dozowania koagulanta dla wydajności instalacji Q=232 m3/h 

cyfrowa pompa dozująca z automatyczną kontrolą i regulacją,  
napęd - silnik krokowy sterowany cyfrowo  
zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,0l/h 10bar 
(efekt ciągłego i płynnego dozowania) 
Wykonanie materiałowe dla koagulanta 
np. typ DDE 6,0-10 – GRUNDFOS (lub równorzędne) 

zbiornik koagulanta o poj. V=0.1m3 – 1 szt. 

1 

RP1.1 

RP1.2 

Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do 

uzupełniania wody 2’’ z napędem elektrycznym. 

2 

ZP1 Zbiornik przelewowy zgrzewany z płyt PP (polipropylen gr. 10mm), 

wymiary: 13700mm x 2700mm x 1500cm(wys.), z kompletem króćców, 

przykrycie, właz 700x700mm, V=50 m3, masa z wodą m=53000 kg 

Podstawa z płyty ze styroduru o wymiarach: 

13500mmx2500mmx100mm(gr.) 

Obejmy usztywniające stalowe ocynkowane 100x50x3mm,  

na wysokości: H1=300mm, H2=600mm, H3=900mm, H4=1200mm, 

H5=1500mm, H6=1800mm 

1 

POC 

 

Pozioma, blokowa pompa wirnikowa ze zintegrowanym wychwytywaczem 

włosów i włókien łącznie z koszem filtrującym  

rodzaj ochrony IP 55, wspólny wał silnik/pompa  

Q=6m3/h-10.0mH2O, N=1.1kW, 3000min-1, 400/230V, 50Hz, 

st. ochrony IP55, płynna regulacja obrotów silnika pompy (falownik) 

Wykonanie materiałowe:  

Korpus : CuSn10-C  

Wirnik : G-CuAl10Ni (CuAl10Fe5Ni5-C) 

Tylna ściana              :  PP GF 40 

Kosz filtra : FPP 20 T  

Uszczelnienie mechaniczne: 1,457 
np.  WATERBLIUE H-050-130A-H-0112H-W3A – HERBORNER PUMPEN  

(lub równorzędne) 

   

ZOC Zbiornik odzysku ciepła zgrzewany z płyt PP (polipropylen gr. 10mm), 

wymiary: 13700mm x 2700mm x 1500cm(wys.), z kompletem króćców, 

przykrycie, właz 700x700mm, V=50 m3, masa z wodą m=53000 kg 

Podstawa z płyty ze styroduru o wymiarach: 

13500mmx2500mmx100mm(gr.) 

Obejmy usztywniające stalowe ocynkowane 100x50x3mm,  

na wysokości: H1=300mm, H2=600mm, H3=900mm, H4=1200mm, 

H5=1500mm, H6=1800mm 

1 
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OC Centrala odzysku ciepła ze ścieków wraz z szafą sterującą 

Wydajność Q=5.4m3/h, moc grzewcza 156kW, wymiary: 4110 

(dł.)x890(głęb.)x1690 (wys.)mm, masa 1900kg, przyłącza: woda świeża PVC 

DN50, woda świeża Cu DN32, woda zużyta (ścieki) DN50 

Wyposażenie: 

- rurowy przeciwprądowy wymiennik ciepła między ciepłymi ściekami, a 

zimną wodą wodociągową, materiał po stronie ścieków: Cu-Ni-10Fe, 

materiał po stronie wody wodociągowej – Cu-cynowane, 

- rurowy przeciwprądowy wymiennik ciepła między ciepłymi ściekami, a 

czynnikiem chłodniczym (parownik pompy ciepła);  materiał po stronie 

ścieków: Cu-Ni-10Fe,  

- rurowy przeciwprądowy wymiennik ciepła między wodą wodociągową, a 

czynnikiem chłodniczym (skraplacz pompy ciepła);  materiał po stronie 

wody wodociągowej – Cu-cynowane, 

- układ automatycznego czyszczenia rurociągów ściekowych przy 

wykorzystaniu kulek czyszczących, przeciskanych przez rurociągi w 

określonych odstępach czasu, wraz z zaworem 4-drogowym , 

- sprężarka pompy ciepła typu scroll, czynnik chłodniczy R407C, 

elektroniczny zawór rozprężny, presostaty zabezpieczające, 

- obiegowa pompa wody wodociągowej, służąca jako pompa ładująca 

zasobniki wody wstępnie podgrzanej, 

-tablica sterownicza wyposażona w sterownik DDC oraz kompletny układ 

automatyki niezbędny do realizacji procesu odzysku ciepła: 

- układ automatycznej regulacji i pomiaru przepływu strumienia ścieków; 

prezentacja bieżącego strumienia na wyświetlaczu centrali, 

- sterowanie procesem automatycznego czyszczenia rurociągów 

ściekowych, 

- pomiar temperatury ścieków przed po odzysku, pomiar temperatury 

wody wodociągowej przed i po podgrzewie, 

- sterowanie pompą ścieków, 

- pomiar i regulacja temperatury w zasobniku wody wstępnie podgrzanej, 

- programowanie i pomiar godzin pracy sprężarek, pomp obiegowych, 

pompy ścieków, 

- harmonogramy pracy centrali, 

- system zdalnego nadzoru i rejestracji danych zintegrowany w sterowniku, 

komunikujący się po sieci Ethernet 

np. AQUACOND 44 54.3 – MENERGA (lub równorzędne) 

1 

R1.1-

R1.12 

Reflektor podwodny   

Reflektor 23x3W typ LED z zasilaniem i sterowaniem, światło białe 

typ 4380020E – Hugo Lahme (lub równorzędne) 

12 
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SZ1 Szafa zasilająco-sterująca z okablowaniem i wyposażeniem 1 

 Komplet orurowania i armatury 1 

 
OBIEG 2 – BASEN SZKOLENIOWY 

SYMBOL OPIS ILOŚĆ 

P2.1 

P2.2 

 

Pionowa, blokowa pompa wirnikowa ze zintegrowanym wychwytywaczem 

włosów i włókien łącznie z koszem filtrującym o perforacji 3 mm, pokrywą 

filtra z uchwytami. Pompa z wewnętrznym obiegiem do obmywania 

uszczelnienia mechanicznego i odpowietrznikiem kulowym 

silnik trójfazowy z płaszczem wodnym (chłodzenie i odzysk ciepła z wody 

basenowej), rodzaj ochrony IP 55, ze wzmocnionym łożyskiem, wspólnym 

wałem silnik/pompa smarem łożyskowym o wysokich parametrach i 

urządzeniem smarującym do pracy ciągłej. Od strony pompy dodatkowo 

specjalnie uszczelniony przeciwko bryzgom wodnym 

wyposażony w czujnik oporności rosnącej wraz z temperaturą (PTC) 
wewnętrzna powłoka zabezpieczająca przed korozją (wszystkie elementy 

wewnętrzne pompy), 

Q=60m3/h-15.0mH2O, N=4.0kW, 1450min-1, 400/230V, 50Hz, 

st. ochrony IP55, płynna regulacja obrotów silnika pompy (falownik) 

Wykonanie materiałowe:  

Korpus i ściana tylna : G-CuAl10Ni (CuAl10Fe5Ni5-C)  

Wirnik : EN-GJL-250, HPC 

Obudowa filtra : SiC/SiC/FKM 

Pokrywa filtra : 1,457 

Kosz filtra : Material EN-GJL-250, od strony medium pokryty 

epoksydem Wał : EN-GJL-250, HPC 

Uszczelnienie mechaniczne: 1,457 
np. UNIBAD X080-255A-0404C-W2B-H – HERBORNER PUMPEN   

(lub równorzędne) 

2 

F2.1 

F2.2 

 

Filtr pionowy, wielowarstwowy Ø1600, Hc=2500mm, F=2.01 m2, PN=2.5bar, 

- dno dyszowe,  ilość dysz 160 szt., 

- 5 zaworów klapowych do sterowania pracą i płukaniem z siłownikami 

elektrycznymi – automatyczne sterowanie pracą filtra 

- wypełnienie żwirowo-antracytowe, warstwa 50mm węgla aktywnego 

(Hcałk.=1200mm), 

- zawór odpowietrzający 2′′ 

- tablica manometrów (0-2.5bar) z zaworami do poboru próbek, 

- 2 x właz DN400 (dennica górna i część cylindryczna), wziernik DN200, 

- spust DN50 

- króciec do płukania powietrznego DN50 

- króciec doprowadzenia wody surowej DN150 

- króciec odprowadzenia wody przefiltrowanej DN150 

- wewnętrzny stożkowy  lej górny 

- wykonanie żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym, 

wykonanie „metodą nawijania krzyżowego” 

- sterownik automatycznego sterowania pracą filtra  

np. MEDITERRAN 1600 – TECHNOL  (lub równorzędne) 

2 
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DM2 Dmuchawa bocznokanałowa do wzruszania złoża (płukania powietrznego) 

Qmax=190m3/h, N=1.5kW, 400V  

np. SC 30A 150T – VENTURE INDUSTRIES  (lub równorzędne) 

- kpl. orurowania i armatury 

UWAGA: montaż dmuchawy nie niżej niż 1m nad posadzką  

zawór zwrotny na przewodzie tłocznym, rurowa pętla powietrzna  

(1m ponad lustro wody) 

1 

UV2 Lampa UV, średniociśnieniowa, dawka e=600 J/m2 (przy T10=95%),  

przyłącze Dn150, wyk. mat. Stal 316L dla przepływu Q=120m3/h 

N=3.0 kW, 230V, 50Hz, st. ochrony IP55, 

automatyczne czyszczenie 

typ LifeUVM130-30-AW-AEP-TD -  LifeTech (lub równorzędne) 

1 

RB2 Stacja kontrolno-pomiarowa wody basenowej (pH-pomiar/regulacja, Cl-

pomiar/regulacja, Redox-pomiar, chlor związany - pomiar), N=15W, 

230V/50Hz, st. ochrony IP65  

Interfejsy: LAN  (RJ45)  100  Mbit/s  (minimalnie kabel CAT5), USB dla kart 

pamięci, magistrala CAN-bus, komunikacja: wbudowany serwer 

internetowy  i internetowy interfejs  użytkownika, rejestracja zdarzeń, 

ekran dotykowy, z kompletem wyposażenia                                            

ANALYT 3 – BAYROL (lub równoważne) 

1 

HE2.1 

 

 

Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy Qmax=293kW 

stal AISI316L,  z izolacją – 2 szt. 

–  typ WB-1000 -  SECESPOL (lub równorzędne) 

1 

HE2.2 

 

 

Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy Qmax=293kW 

stal AISI316L,  z izolacją – 2 szt. 

–  typ WB-1000 -  SECESPOL (lub równorzędne) 

1 

CH2 Stacja dozowania  podchlorynu sodu NaOCl dla wydajności instalacji  

Q=120 m3/h 

cyfrowa pompa dozująca z automatyczną kontrolą i regulacją,  
napęd - silnik krokowy sterowany cyfrowo  
zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,0l/h 10bar 
(efekt ciągłego i płynnego dozowania) 
Wykonanie materiałowe dla podchlorynu sodu 
np. typ DDE 6,0-10 – GRUNDFOS (lub równorzędne) 

zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3 – 1 szt. 

1 

PH2 Stacja dozowania korektora pH dla wydajności instalacji Q=120 m3/h 

cyfrowa pompa dozująca z automatyczną kontrolą i regulacją,  
napęd - silnik krokowy sterowany cyfrowo  
zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,0l/h 10bar 
(efekt ciągłego i płynnego dozowania) 
Wykonanie materiałowe dla kwasu siarkowego 
np. typ DDE 6,0-10 – GRUNDFOS (lub równorzędne) 

zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3 – 1 szt. 

1 
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KO2 Stacja dozowania koagulanta dla wydajności instalacji Q=120 m3/h 

cyfrowa pompa dozująca z automatyczną kontrolą i regulacją,  
napęd - silnik krokowy sterowany cyfrowo  
zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,0l/h 10bar 
(efekt ciągłego i płynnego dozowania) 
Wykonanie materiałowe dla koagulanta 
np. typ DDE 6,0-10 – GRUNDFOS (lub równorzędne) 

zbiornik koagulanta o poj. V=0.1m3 – 1 szt. 

1 

RP2.1 

RP2.2 

Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do 

uzupełniania wody 2’’ z napędem elektrycznym. 

2 

ZP2 Zbiornik przelewowy zgrzewany z płyt PP (polipropylen gr. 10mm), 

wymiary: 8200mm x 2700mm x 1500cm(wys.), z kompletem króćców, 

przykrycie, właz 700x700mm, V=30 m3, masa z wodą m=31800 kg 

Podstawa z płyty ze styroduru o wymiarach: 

8000mmx2500mmx100mm(gr.) 

Obejmy usztywniające stalowe ocynkowane 100x50x3mm,  

na wysokości: H1=300mm, H2=600mm, H3=900mm, H4=1200mm, 

H5=1500mm, H6=1800mm 

1 

R2.1-

R2.12 

Reflektor podwodny   

Reflektor 23x3W typ LED z zasilaniem i sterowaniem, światło białe,  

(obudowa reflektorów „zlicowana” z powierzchnią ścian niecki basenowej)  

np. 4380020E – Hugo Lahme (lub równorzędne) 

12 

PPR2 Przeciwprąd Q=50 m3/h 

-element ssawno/tłoczny przeciwprądu materiał: stal 316L/brąz, 

(powierzchnia przeciwprądu „zlicowana” z powierzchnią ścian niecki 

basenowej) 

np. TAIFUN – Hugo Lahme (lub równorzędne) 

-powlekana przeciwkorozyjnie pompa monoblokowa pozioma, klasa 

ochrony IP55, liczba obrotów 1450 obr./min., osłona wirnika z tworzywa 

sztucznego zabezpieczająca wirnik przed korozją, Q=50 m3/h h=12 m sł. 

wody, N=3kW 

np. F065-220A-0304H-W2B – Herborner Pumpen (lub równorzędne) 

1 

MKW2 Masaż karku wąski Q=50 m3/h 

-element tłoczny/”wylewka” materiał: stal 316L, średnica 80mm 

-powlekana przeciwkorozyjnie pompa monoblokowa pozioma, klasa 

ochrony IP55, liczba obrotów 1450 obr./min., osłona wirnika z tworzywa 

sztucznego zabezpieczająca wirnik przed korozją, Q=50 m3/h h=12 m sł. 

wody, N=3kW 

np. F065-220A-0304H-W2B – Herborner Pumpen (lub równorzędne) 

1 
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MKS Masaż karku szeroki Q=50 m3/h 

-element tłoczny/”wylewka” materiał: stal 316L, szerokość wylewki 

s=400mm 

-powlekana przeciwkorozyjnie pompa monoblokowa pozioma, klasa 

ochrony IP55, liczba obrotów 1450 obr./min., osłona wirnika z tworzywa 

sztucznego zabezpieczająca wirnik przed korozją, Q=50 m3/h h=12 m sł. 

wody, N=3kW 

np. F065-220A-0304H-W2B – Herborner Pumpen (lub równorzędne) 

1 

MW2.1 Masaż ścienny 8 dyszowy Q=160 m3/h 

-element tłoczny/dysza wodno powietrzna 2”-materiał stal 316L, korpus 

dyszy – materiał brąz – 8 szt. 

(powierzchnia dysz „zlicowana” z powierzchnią ścian niecki basenowej) 

-powlekana przeciwkorozyjnie pompa monoblokowa pozioma, klasa 

ochrony IP55, liczba obrotów 1450 obr./min., osłona wirnika z tworzywa 

sztucznego zabezpieczająca wirnik przed korozją, Q=160 m3/h h=12 m sł. 

wody, N=7.5kW 

np. 150-250A-0754H-W2B– Herborner Pumpen (lub równorzędne) 

1 

MW2.2 Masaż ścienny 8 dyszowy Q=160 m3/h 

-element tłoczny/dysza wodno powietrzna 2”-materiał stal 316L, korpus 

dyszy – materiał brąz – 8 szt. 

(powierzchnia dysz „zlicowana” z powierzchnią ścian niecki basenowej) 

-powlekana przeciwkorozyjnie pompa monoblokowa pozioma, klasa 

ochrony IP55, liczba obrotów 1450 obr./min., osłona wirnika z tworzywa 

sztucznego zabezpieczająca wirnik przed korozją, Q=160 m3/h h=12 m sł. 

wody, N=7.5kW 

np. 150-250A-0754H-W2B– Herborner Pumpen (lub równorzędne) 

1 

 Drabinka asymetryczna basenowa 3 -stopniowa z kompletem  

montażowym, , materiał stal 316L, wykonanie z rury 43mm  

4 

SZ2 Szafa zasilająco-sterująca z okablowaniem i wyposażeniem 1 

 Komplet orurowania i armatury 1 

 

WYPOSAŻENIE WSPÓLNE DLA BASENÓW 

FOT Fotometr wieloparametrowy, pomiary: Cl (wolny), Cl (związany), pH, 

zasadowość, twardość, żelazo. 

1 

OP Odkurzacz podwodny automatyczny, system skanowania  powierzchni 

czyszczenia, zróżnicowane cykle pracy 4/6/8 godzinne, pilot zdalnego 

sterowania z diodowym sygnalizatorem pełnego worka na zanieczyszczenia, 

wydajność wodna 16m3/h, kabel o długości 30m 

np. DOLPHIN DYNAMIC PROX – ASTRAL POOL (lub równorzędne) 

1 

PR-CH Pompa ręczna do chemikaliów, tworzywowa 

np. PR-100 -  DEMI-CHEM  (lub równorzędne) 

2 

PNP Basenowy podnośnik dla niepełnosprawnych,  

montaż w tulei posadzkowej (3 szt.), wykonanie odporne na korozję  

np. typ HANDI-MOVE 3200 - REHAMIL (lub równoważne) 

1 



 

str. 24 
 

ZPC Zestaw do podnoszenia ciśnienia, zbiornik 24l, wykonanie materiałowe 

odporne na wodę basenową, sterowanie elektroniczne 

1 

 Kompletny zestaw natryskowy do stóp 

moduł hydrauliczny (B) do montażu podtynkowego z elektrozaworem  

1 1/4 cala 12V/50 Hz, przyłącze G.W.1 1/4 cala, komplet czujek, zestaw 4 dysz 

natryskowych, sterownik, transformator hermetyczny 230/12V 50 Hz 10VA  

IP 65, 

komplet elementów złącznych i okablowanie 

np. typ 52920 PRESTO ELECTRONOC – PRESTO (lub równoważne) 

1 

 

WYPOSAŻENIE BASENU SPORTOWEGO 

   

 Słupek startowy h=700, materiał stal 316L/tworzywo sztuczne, zgodny z 

FINA, do basenu z rynna przelewową typu fińskiego i panelem 

nawrotowym 

8 

 Drabinka asymetryczna basenowa 3 -stopniowa z kompletem  

montażowym, , materiał stal 316L, wykonanie z rury 43mm 

4 

 Lina torowa wyczynowa, zewnętrzna, wymiar pływaka 4”, kolorystyka 

FINA, 

z linką stalową i napinaczem śrubowym, kotwy mocujące  

9 

 Basenowy wózek z bębnem  do zwijania lin, pojemność 150m.b. lin 2 

 Zestaw nawrotowy dla basenu o szerokości 21m (4 słupki d45mm, wys.  

1.2m ze stali 316L, linki   

1 kpl. 

 Zestaw falstartowy dla basenu o szerokości 21m (2 słupki d45mm, wys.  

1.2m ze stali 316L, linki   – 1 komplet 

1 kpl. 

 Panel nawrotowy dla toru o szerokości 2.5m, z kompletem zamocowań 

dla rynny przelewowej typu fińskiego, materiał stal 316L/tworzywo 

sztuczne  

16 

 
 

WYPOSAŻENIE BASENU SZKOLENIOWEGO 

   

 Ruchome dno o wym. 8x15m wraz z kompletnym systemem podpór, 

mocowania, olinowania, siłownikiem i pompą hydrauliczną 

1 

 
 
 
 
 


















