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I.
I.1.

Opis techniczny – fontanna plac wodny
PODSTAWA, FAZA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Podstaw

do opracowania niniejszego projektu s

wytyczne architektoniczno - budowlane

budowy fontanny w ogrodzie Krasi skich w Warszawie. Faz opracowania jest projekt wykonawczy,
jego przedmiotem – podanie rozwi za technicznych instalacji wodnej wraz z uzdatnianiem wody dla
w/w fontanny.

I.2.

OPIS OGÓLNY FONTANNY

Fontanna wykonana b dzie w postaci podziemnej betonowej niecki – w formie kana ów,
przykrytej p ytami kamiennymi nawierzchni. Efekt wizualny obrazu wodnego tworzy b dzie si
poprzez:
a)
centralnie umieszczon jedn dysz typ Kometa 10-12 T (KO) bij
wod na
wysoko do 3,0m o rednicy strumienia wody min12mm Dysza zintegrowana b dzie z
podwodnym agregatem fontannowym typ Aqua Jet EC2 (EC2)
b)
system 12szt. dysz typ Kometa 10-12 T (KO) umieszczonych na okr gu o promieniu
2,0m bij cymi wod na wysoko do 2m. Dysze zintegrowane b
z podwodnymi
agregatami fontannowymi typ Aqua Jet EC2 (EC1).
c)
system 12szt. dysz typ Kometa 10-12 T (KO) umieszczonych na okr gu o promieniu
2,79m bij cymi wod na wysoko minimum 1,5m o rednicy strumienia wody
min12mm. Dysze zintegrowane b
z podwodnymi agregatami fontannowymi typ
Aqua Jet EC1 (EC1). Dla wzbogacenia efektu dopuszcza si wykonanie o wietlenia
wody pod warunkiem uzyskania efektów opisanych powy ej. Sterowanie agregatami
Aqua Jet EC1 oraz Aqua Jet EC2 odbywa si b dzie za po rednictwem
programowalnego sterownika Easy Control poprzez system sygna ów DMX lub
systemy równowa ne.
Woda b dzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urz dze dla tego celu zamontowanych w
wydzielonym, podziemnym pomieszczeniu technicznym.

I.3.

OPIS INSTALACJI
Przep yw wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezale nie pracuj ce obiegi:

uzdatniania wody oraz zasilania dysz.
Stacja uzdatniania oraz szafa steruj ca umieszczona b dzie w podziemnym pomieszczeniu
technicznym zlokalizowanym nieopodal niecki fontanny. Agregaty fontannowe umieszczone b

w

niecce fontanny.
W obiegu uzdatniania woda zasysana b dzie z niecki fontanny przez pomp filtracyjn (PF)
czterema koszami ssawnymi (KS). Za pomoc pompy woda podawana b dzie na filtr piaskowy (FP),
dezynfekowana a nast pnie kierowana z powrotem do niecki czterema kró cami nap ywowymi.
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Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji i zapobie eniu rozwijania si
glonów, podawany b dzie rodek dezynfekuj cy za pomoc

luzy dozuj cej (SD). Jako rodek

dezynfekuj cy zastosowano wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru.
Do niecki fontanny dostarczana b dzie woda wodoci gowa do pierwszego nape nienia oraz
pokrycia bie cych ubytków eksploatacyjnych. Wlot ruroci gu wyposa ono w elektrozawór (EZ),
który to sterowany jest sond poziomu wody (CP).
Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa si

poprzez przelew awaryjny

bezpo rednio do kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny odbywa si poprzez spust denny z zasuw
zamontowany w p ycie dennej niecki.
W obiegu zasilania dysz fontannowych typu Kometa (KO) woda zasysana jest z niecki fontanny
poprzez podwodne agregaty fontannowe Aqua Jet EC1 (EC1) oraz Aqua Jet EC2 (EC2). Agregaty
wyposa one s w kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczaj ce je przed dostaniem si wi kszych
elementów sta ych do wn trza i uszkodzeniem.
Wody deszczowe z powierzchni fontanny odbierane s przez przelew awaryjny i kierowane do
kanalizacji. W okresie zimowym wody opadowe kierowane s do kanalizacji poprzez spust denny.
Elementy wyposa enia technologicznego b

czone z przewodami na po czenia gwintowane.

Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikami wody nale y wykona przed wykonaniem dna tych
zbiorników, a elementy przej cia przez dno, jako gotowe elementy systemowe osadzi przed pracami
betoniarskimi.
Pompy fontanny pracuj w obiegu zamkni tym i s w czane okresowo. W okresie nocnym
pompy atrakcji fontanny b

wy czane automatycznie.

Niecka wykonana b dzie ze zbrojonego betonu (wg odr bnego projektu) i wyposa ona w kró ce
technologiczne: przelewowy, spustowy, t oczne, ssawne i przej

I.4.

kabli.

DOBÓR URZ DZE
I.4.1.

Pompa filtracyjna (PF)

Pompa zapewnia sta

cyrkulacj

wody w obiegu oraz wykorzystywana b dzie do

ukania filtra piaskowego. Pompa wyposa ona jest w filtr wst pny s
zatrzymywania zanieczyszcze

cy do

znajduj cych si w wodzie pobieranej z niecki fontanny.

apacz znajduje si przed pomp obiegow i zabezpiecza j przed uszkodzeniem.
Dobrano pomp wirow o wydajno ci 9 m3/h, wysoko ci podnoszenia 10 m H2O i mocy
0,6 kW, typ Sena3/4HP (dopuszcza si sk adanie ofert równowa nych).

I.4.2.

Filtr piaskowy (FP) z zaworem sze ciodrogowym (ZS)

Filtr ten stosuje si w celu usuni cia z wody zanieczyszcze mechanicznych, zawiesin i
cz stek

koloidowych.
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Filtr

wype niony jest

piaskiem kwarcowym usypanym na
4

podtrzymuj cej warstwie wiru. P ukanie filtra odbywa si wod pobieran z niecki fontanny.
Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do kontaktu z wod pitn .
Zbiornik filtracyjny wyposa ony jest we w az potrzebny do usypania i usuni cia z

a,

manometr oraz niezb dne do prawid owej pracy kró ce.
rednica filtra:
Wysoko
Pr dko

350 mm

ca kowita:

780 mm

filtracji:

50 m/h

Warstwy filtracyjne:
wir 1-5 mm (podsypka):
piasek 0,4-0,7 mm:

20 kg
30 kg

Prze czanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, p ukanie) odbywa si

przy pomocy

cznego zaworu sze ciodrogowego.
Dobrano filtr ASTER 350 (dopuszcza si

sk adanie ofert równowa nych) oraz zawór

sze ciodrogowy CLASSIC 1 1/2” r czny (dopuszcza si sk adanie ofert równowa nych).

I.4.3.

luza dozuj ca (SD)

rodek chloruj cy:

wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru

St enie chloru wolnego:

nie mniejsze ni 0,3 g Cl2/m3

Dawka chloru wolnego:

0,5-2,0 g/m3

Rzeczywiste

dobowe

zapotrzebowanie

chloru

zostanie

ustalone

w

czasie

rozruchu

technologicznego.
Zastosowano zestaw sk adaj cy si z r cznej luzy dozuj cej typ Dossi – 3 (dopuszcza si
sk adanie ofert równowa nych) o wydajno ci maksymalnej 2 l/h montowanej na by-pasie instalacji
ocznej wody przefiltrowanej.

I.4.4.

Czujnik poziomu wody (CP)

Czujnik s

y do automatycznego sterownia uzupe nianiem wody z sieci w niecce fontanny,

oraz zabezpiecza pompy przed suchobiegiem. W sk ad zestawu wchodz : przeka niki regulatora
poziomu, elektrody wraz z uchwytem, zawór elektromagnetyczny. Dobrano elektrozawór typ 1”.

I.4.5.

Dysze typ Kometa 10-12 T (KO)

Przyj to dysze jednostrumieniowe typu Kometa 10-12 T, wytwarzaj ce pe ny strumie
wody o wysoko ci strumienia min 3m i rednicy strumienia 12mm.
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I.4.6. Agregat fontannowy typ Aqua Jet EC2 (EC2)
Dla sterowania dysz centraln zastosowano podwodny agregat fontannowy typ Aqua Jet EC2.
Agregat zapewnia p ynn

regulacje wysoko ci strumienia. Agregat zasilany jest bezpiecznym

napi ciem 24 V/DC i pobiera moc 120W. Agregat wyposa ony jest w filtr wst pny ze stali
nierdzewnej oraz kable zasilaj co – steruj ce z wtykiem VTS o stopniu szczelno ci IP68.

Cechy podstawowe agregatu Aqua Jet EC2 (EC2):
efekt p ynnej zmiany wysoko ci obrazu wodnego,
zasilanie bezpiecznym

napi ciem 24VDC,

zgodnym z

europejskim

normami

bezpiecze stwa odno nie publicznych obiektów fontannowych,
wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowi ce integraln
cz

I.4.7.

agregatu.

Agregaty fontannowe typ Aqua Jet EC1 (EC1)

Dla sterowania drugim i trzecim obwodem dysz zastosowano podwodne agregaty fontannowe typ
Aqua Jet EC1. Agregaty zapewniaj p ynn regulacje wysoko ci ka dego z 12 szt. strumieni. Agregat
zasilany jest bezpiecznym napi ciem 24 V/DC i pobiera moc 53W. Agregaty wyposa one s w filtry
wst pne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilaj co – steruj ce z wtykiem VTS o stopniu szczelno ci
IP68.
Cechy podstawowe agregatu Aqua Jet EC1 (EC1):
efekt p ynnej zmiany wysoko ci obrazu wodnego,
zasilanie bezpiecznym

napi ciem 24VDC,

zgodnym z

europejskim normami

bezpiecze stwa odno nie publicznych obiektów fontannowych,
wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowi ce integraln
cz

agregatu.
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I.5.

MONTA URZ DZE I INSTALACJI

Monta

urz dze

mocowa do pod

nale y przeprowadzi

a za pomoc

na podstawie rys. rozmieszczenia urz dze . Pompy

rub z ko kami rozpr nymi. Monta ruroci gów nale y prowadzi

zgodnie z rysunkami orurowania oraz schematem technologicznym. Ruroci gi prowadzi ze spadkiem
do pomieszczenia technicznego. Spadek min 1%.
Monta i próby wodne instalacji przeprowadzi zgodnie z WTWiO producentów rur i kszta tek z
PVC, PE oraz armatury. Ruroci gi w niecce fontannowej oraz uk adane w ziemi wykona z PE.
Ruroci gi w pomieszczeniu technicznym wykona z PVC. Ruroci gi w pomieszczeniu technicznym
nale y uk ada na podporach wykonanych z kszta towników stalowych ocynkowanych i obejm do rur
z wk adkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocowa

do stropów,

cian i konstrukcji

pomieszczenia. Rozmieszczenie podpór zgodnie z WTWiO producentów rur z PVC. Przy klejeniu
PVC zachowa ostro no

(wg WTWiO ruroci gów z PVC). Nale y zapewni

rodki pierwszej

pomocy na stanowisku pracy.
Wszystkie „wyj cia” ruroci gów z dna niecki oraz ciany pomieszczenia technicznego nale y
wyposa

I.6.

w murowe ko nierze oraz

cuchy uszczelniaj ce firmy Integra Gliwice.

WYTYCZNE BRAN OWE

1. Maksymalny wydatek wód pop ucznych z p ukania filtra wynosi ok. 15 m3/h w czasie ok. 3
min., obj to

wód pop ucznych z jednego p ukania wynosi ok. 0,75 m3. Cz stotliwo

– minimum dwa razy w tygodniu. Wody pop uczne odprowadzane b

p ukania

z przerw powietrzn do

wpustu pod ogowego w pomieszczeniu technicznym.
2. Woda wie a wodoci gowa do nape niania niecki i uzupe niania obiegów - max 3 m3/h.
Ruroci g DN50 doprowadzi

do pomieszczenia technicznego i zako czy

zaworem

odcinaj cym, filtrem sko nym, zaworem antyska eniowym, wodomierzem.
3. W niecce fontanny wykona przelew awaryjny DN100 do kanalizacji.
4. W niecce fontanny wykona spust denny z zasuw DN100 do kanalizacji.
5. Do szafy technologicznej zasilaj cej urz dzenia fontannowe doprowadzi

zasilanie wg

zapotrzebowania podanego w tabeli nr 1 oraz bednark .
6. W pomieszczeniu technicznym wykona tablic elektryczn zasilaj

: grzejnik elektryczny,

wentylacj , o wietlenie, gniazdo serwisowe, szaf technologiczn fontanny.
7. W pomieszczeniu technicznym wykona o wietlenie zgodnie z PN.
8. W pomieszczeniu technicznym wykona wentylacj mechaniczn 5 w/h, awaryjnie 10 w/h.
9. W pomieszczeniu technicznym nale y zapewni temperatur min 5°C, max 30°C.
10. Obs uga fontanny przez uprawniony i przeszkolony personel.
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Tab.1 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej.
Lp.

1
2
3
4
5

Urz dzenie

Pompa filtracyjna
Elektrozawór
Agregaty fontannowe
Agregaty fontannowe
Inne – automatyka, itp.
Razem

Moc

Napi cie

Obieg – fontanna plac wodny
0,60 kW
400 V/AC
0,007 kW
24 V/DC
24x0,053 kW
24 V/DC
0,120 kW
24 V/DC

Moc
ca kowita

Oznaczenie

0,60 kW
0,007 kW
1,272 kW
0,12 kW
1,00 kW
3 kW

PF
EZ
EC1
EC2
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I.7.

WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW

W dokumentacji powy szej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i
producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowi
przyk ady elementów i urz dze , jakie mog by u yte przez wykonawców w ramach robót. Znaki
firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zosta y w dokumentacji
podane jedynie w celu okre lenia ich charakterystyki. Oznacza to,

e wykonawca nie jest

zobowi zany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowokosztorysowej produktów i mo e stosowa

inne, równowa ne produkty zgodne z produktami

podanymi w dokumentacji.
Przez produkty równowa ne rozumie si takie produkty, które b

porównywalne z podanymi w

niniejszej dokumentacji pod wzgl dem charakterystyki materia owej, parametrów bezpiecze stwa,
parametrów technicznych i charakteru u ytkowego. Przez charakter u ytkowy rozumie si powstanie
placu wodnego z u yciem 25 dysz opisanych w dokumentacji, zsynchronizowanych ze sob w taki
sposób, e powsta b

mog y obrazy wodne o równych i ró nych wysoko ciach strumieni wodnych,

o wysoko ci strumienia i rednicy strumienia jak w dokumentacji.
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawc musz posiada niezb dne, wymagane przez
prawo deklaracje zgodno ci i jako ci z aktualnymi europejskimi normami dotycz cymi okre lonej
grupy produktów.
ROZWI ZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE S
OBOWI ZUJ CE.
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJ AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNO CI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I
PRZENOSI T ODPOWIEDZIALNO
NA WYKONAWC .
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I.8.
Lp
PF

FP

ZS
SD

CP
SZS
EC1

EC2

KO
KS
KD6
DMX-3
DMX-20
DMX-T
24VDC/3
H07
H07
JB
WP
EZ

ZESTAWIENIE URZ DZE I MATERIA ÓW

Opis
Pompa filtracyjna z filtrem wst pnym,
pozioma.
q=9 m3/h, H=10 mH2O
N= 0,6 kW 3x400 V
DN 40/40
Materia : tworzywo sztuczne.
Filtr piaskowy
350; H=780mm;
DN 40/40, PN2,5 wraz ze z em, w azem,
kró cami technologicznymi, manometrem .
Materia : tworzywo sztuczne.
Zawór 6-drogowy r czny 11/2”
Materia : tworzywo sztuczne.
luza dozuj ca
DN 40/40, PN2,5
Materia : tworzywo sztuczne.
Czujnik poziomu wody.
Materia : stal nierdzewna
Szafa zasilaj co-steruj ca dla urz dze
technologicznych.
Agregat fontannowy.
N=53 W; 24 V/DC
Materia : stal nierdzewna/tworzywo
sztuczne.
Agregat fontannowy.
N=120 W; 24 V/DC
Materia : stal nierdzewna/tworzywo
sztuczne.
Dysza Kometa.
Materia : tombak.
Kosz ssawny filtracji.
Materia : stal nierdzewna.
Przej cie szczelne kabli – 6 kabli.
Materia : stal nierdzewna.
Kabel DMX VTS 3m.
Materia : guma.
Kabel DMX VTS 20m.
Materia : guma.
Terminator DMX
Materia : tworzywo sztuczne.
Kabel 24VDC VTS 2x2,5mm2 3m.
Materia : guma.
Kabel H07-RNF 1x6mm2.
Materia : guma.
Kabel H07-RNF 2x2,5mm2.
Materia : guma.
Podwodna puszka po czeniowa
Materia : tworzywo sztuczne.
Filtr wst pny DN25
Materia : tworzywo sztuczne.
Elektrozawór DN25.
Materia : mosi dz.

Typ/Dostawca
SENA3/4HP/WATERSYSTEM

Ilo
1

ASTER350/WATERSYSTEM

1

CLASSIC/WATERSYSTEM

1

DOSSI-3/WATERSYSTEM

1

WSS20-4/WATERSYSTEM

1

SZS1P/EL/1EC2/24EC1
/WATERSYSTEM
Aqua Jet EC1/WATERSYSTEM

1

Aqua Jet EC2/WATERSYSTEM

13

10-12 T/WATERSYSTEM

25

KSF200/300/50/WATERSYSTEM

4

KD6/WATERSYSTEM

2

DMX3/WATERSYSTEM

23

DMX20/WATERSYSTEM

2

DMX-T/WATERSYSTEM

2

24VDC/3/WATERSYSTEM

25

H07-RNF 1x6mm2/WATERSYSTEM

120

H07-RNF 2x2,5mm2/WATERSYSTEM

20

JB8M20/WATERSYSTEM

4

WP10/WATERSYSTEM

1

LRF24/R225/WATERSYSTEM

1

12
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II.

Opis techniczny – fontanna przed pa acem

II.1.

PODSTAWA, FAZA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Podstaw

do opracowania niniejszego projektu s

wytyczne architektoniczno - budowlane

budowy fontanny w ogrodzie Krasi skich w Warszawie. Faz opracowania jest projekt wykonawczy,
jego przedmiotem – podanie rozwi za technicznych instalacji wodnej wraz z uzdatnianiem wody dla
w/w fontanny.

II.2.

OPIS OGÓLNY FONTANNY

Fontanna wykonana b dzie w postaci betonowej niecki – w formie basenu, którego burta zrobiona
zostanie z piaskowca. W fontannie projektuje si jeden obraz wodny. Efekt wizualny obrazu wodnego
tworzony b dzie poprzez centralnie umieszczon jedn dysz typ Kaskada C130T (KA) (dopuszcza
si sk adanie ofert równowa nych) bij ca wod na wysoko

do 2,5m. Projekt nie przewiduje

wietlenia strumienia wodnego.
Woda b dzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urz dze dla tego celu zamontowanych w
wydzielonym, podziemnym pomieszczeniu technicznym.

II.3.

OPIS INSTALACJI

Przep yw wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezale nie pracuj ce obiegi:
uzdatniania wody oraz zasilania dyszy.
Stacja uzdatniania, pompa zasilaj ca dysz oraz szafa steruj ca umieszczone b

w podziemnym

pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym nieopodal niecki fontanny.
W obiegu uzdatniania woda zasysana b dzie z niecki fontanny przez pomp filtracyjn (PF)
dwoma koszami ssawnymi (KS). Za pomoc pompy woda podawana b dzie na filtr piaskowy (FP),
dezynfekowana a nast pnie kierowana z powrotem do niecki dwoma dennymi dyszami nap ywowymi
(DN).
Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji i zapobie eniu rozwijania si
glonów, podawany b dzie rodek dezynfekuj cy za pomoc

luzy dozuj cej (SD). Jako rodek

dezynfekuj cy zastosowano wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru.
Do niecki fontanny dostarczana b dzie woda wodoci gowa do pierwszego nape nienia oraz
pokrycia bie cych ubytków eksploatacyjnych. Wlot ruroci gu wyposa ono w elektrozawór (EZ),
który to sterowany jest sond poziomu wody (CP).
Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa si poprzez przelew awaryjny (PA)
bezpo rednio do kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny odbywa si poprzez spust denny (SP) z
zasuw zamontowany w p ycie dennej niecki.
W obiegu zasilania dyszy fontannowej typu Kaskada (KA) woda zasysana b dzie z niecki
fontanny przez pomp obiegow (PO) jednym koszem ssawnym (KSA), nast pnie za pomoc pompy
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woda podawana b dzie na dysz fontannow (KA). Pompa wyposa ona jest w prefiltr zabezpieczaj cy
przed dostaniem si wi kszych elementów sta ych do wn trza i uszkodzeniem.
Wody deszczowe z powierzchni fontanny odbierane s przez przelew awaryjny i kierowane do
kanalizacji. W okresie zimowym wody opadowe kierowane s do kanalizacji poprzez spust denny.
Elementy wyposa enia technologicznego b

czone z przewodami na po czenia gwintowane.

Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikami wody nale y wykona przed wykonaniem dna tych
zbiorników, a elementy przej cia przez dno, jako gotowe elementy systemowe osadzi przed pracami
betoniarskimi.
Pompy fontanny pracuj w obiegu zamkni tym i s w czane okresowo. W okresie nocnym
pompa atrakcji fontanny b dzie wy czana.
Niecka wykonana b dzie ze zbrojonego betonu (wg odr bnego projektu) i wyposa ona w kró ce
technologiczne: przelewowy, spustowy, t oczne, ssawne i przej cie kabla.

II.4.

DOBÓR URZ DZE

II.4.1. Pompa filtracyjna (PF)
Pompa zapewnia sta

cyrkulacj

wody w obiegu oraz wykorzystywana b dzie do

ukania filtra piaskowego. Pompa wyposa ona jest w filtr wst pny s
zatrzymywania zanieczyszcze

cy do

znajduj cych si w wodzie pobieranej z niecki fontanny.

apacz znajduje si przed pomp obiegow i zabezpiecza j przed uszkodzeniem.
Dobrano pomp wirow o wydajno ci 9 m3/h, wysoko ci podnoszenia 10 m H2O i mocy
0,6 kW, typ Sena3/4HP (dopuszcza si sk adanie ofert równowa nych).
II.4.2. Filtr piaskowy (FP) z zaworem sze ciodrogowym (ZS)
Filtr ten stosuje si w celu usuni cia z wody zanieczyszcze mechanicznych, zawiesin i
cz stek

koloidowych.

Filtr

wype niony jest

piaskiem kwarcowym usypanym na

podtrzymuj cej warstwie wiru. P ukanie filtra odbywa si wod pobieran z niecki fontanny.
Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do kontaktu z wod pitn .
Zbiornik filtracyjny wyposa ony jest we w az potrzebny do usypania i usuni cia z

a,

manometr oraz niezb dne do prawid owej pracy kró ce.
rednica filtra:
Wysoko
Pr dko

ca kowita:
filtracji:

350 mm
780 mm
50 m/h

Warstwy filtracyjne:
wir 1-5 mm (podsypka):
piasek 0,4-0,7 mm:

20 kg
30 kg
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Prze czanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, p ukanie) odbywa si

przy pomocy

cznego zaworu sze ciodrogowego.
Dobrano filtr ASTER 350 (dopuszcza si

sk adanie ofert równowa nych) oraz zawór

sze ciodrogowy CLASSIC 1 1/2” r czny (dopuszcza si sk adanie ofert równowa nych).

II.4.3.

luza dozuj ca (SD)

rodek chloruj cy:

wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru

St enie chloru wolnego:

nie mniejsze ni 0,3 g Cl2/m3

Dawka chloru wolnego:

0,5-2,0 g/m3

Rzeczywiste

dobowe

zapotrzebowanie

chloru

zostanie

ustalone

w

czasie

rozruchu

technologicznego.
Zastosowano zestaw sk adaj cy si z r cznej luzy dozuj cej typ Dossi – 3 (dopuszcza si
sk adanie ofert równowa nych) o wydajno ci maksymalnej 2 l/h montowanej na by-pasie instalacji
ocznej wody przefiltrowanej.

II.4.4. Czujnik poziomu wody (CP)
Czujnik s

y do automatycznego sterownia uzupe nianiem wody z sieci w niecce fontanny,

oraz zabezpiecza pompy przed suchobiegiem. W sk ad zestawu wchodz : przeka niki regulatora
poziomu, elektrody wraz z uchwytem, zawór elektromagnetyczny. Dobrano elektrozawór typ 1”.

II.4.5. Dysza typ Kaskada C130T (KA)
Przyj to dysz typu Kaskada C130T, wytwarzaj

szampa ski, spieniony i odporny na

podmuchy wiatru pe ny strumie wody. Dysza wyposa ona jest w przegub, za pomoc ,
którego strumie mo e by regulowany w zakresie 12° od pozycji pionowej.
II.4.6.

Pompa obiegowa (PO)

Jako pomp technologiczn dobrano klasyczn pomp basenow w uk adzie blokowym z
uszczelnieniem suchym wa u wirnika, w wykonaniu poziomym z prefiltrem. Dodatkowo
pompa atrakcji wyposa ona b dzie w przetwornic cz stotliwo ci oraz zintegrowana zostanie
z czujnikiem wiatru, który to wy czy j w czasie silnych wiatrów.
Dla dyszy fontannowej dobrano pomp

wirow

z prefiltrem typ Victoria PLUS 3HP

(dopuszcza si sk adanie ofert równowa nych) o parametrach:

- Wydajno : 32 m3/h
- Wysoko

podnoszenia: 11 m H2O

- Moc: 2.2 kW
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- Napi cie: 400V/AC
II.5.
Monta

MONTA URZ DZE I INSTALACJI
urz dze

mocowa do pod

nale y przeprowadzi

a za pomoc

na podstawie rys. rozmieszczenia urz dze . Pompy

rub z ko kami rozpr nymi. Monta ruroci gów nale y prowadzi

zgodnie z rysunkami orurowania oraz schematem technologicznym. Ruroci gi prowadzi ze spadkiem
do pomieszczenia technicznego. Spadek min 1%.
Monta i próby wodne instalacji przeprowadzi zgodnie z WTWiO producentów rur i kszta tek z
PVC, PE oraz armatury. Ruroci gi w niecce fontannowej oraz uk adane w ziemi wykona z PE.
Ruroci gi w pomieszczeniu technicznym wykona z PVC. Ruroci gi w pomieszczeniu technicznym
nale y uk ada na podporach wykonanych z kszta towników stalowych ocynkowanych i obejm do rur
z wk adkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocowa

do stropów,

cian i konstrukcji

pomieszczenia. Rozmieszczenie podpór zgodnie z WTWiO producentów rur z PVC. Przy klejeniu
PVC zachowa ostro no

(wg WTWiO ruroci gów z PVC). Nale y zapewni

rodki pierwszej

pomocy na stanowisku pracy.
Wszystkie „wyj cia” ruroci gów z dna niecki oraz ciany pomieszczenia technicznego nale y
wyposa

II.6.

w murowe ko nierze oraz

cuchy uszczelniaj ce firmy Integra Gliwice.

WYTYCZNE BRAN OWE

11. Maksymalny wydatek wód pop ucznych z p ukania filtra wynosi ok. 15 m3/h w czasie ok. 3
min., obj to

wód pop ucznych z jednego p ukania wynosi ok. 0,75 m3. Cz stotliwo

– minimum dwa razy w tygodniu. Wody pop uczne odprowadzane b

p ukania

z przerw powietrzn do

wpustu pod ogowego w pomieszczeniu technicznym.
12. Woda wie a wodoci gowa do nape niania niecki i uzupe niania obiegów - max 3 m3/h.
Ruroci g DN50 doprowadzi

do pomieszczenia technicznego i zako czy

zaworem

odcinaj cym, filtrem sko nym, zaworem antyska eniowym, wodomierzem.
13. W niecce fontanny wykona przelew awaryjny DN100 do kanalizacji.
14. W niecce fontanny wykona spust denny z zasuw DN100 do kanalizacji.
15. Do szafy technologicznej zasilaj cej urz dzenia fontannowe doprowadzi

zasilanie wg

zapotrzebowania podanego w tabeli nr 2 oraz bednark .
16. W pomieszczeniu technicznym wykona tablic elektryczn zasilaj

: grzejnik elektryczny,

wentylacj , o wietlenie, gniazdo serwisowe, szaf technologiczn fontanny.
17. W pomieszczeniu technicznym wykona o wietlenie zgodnie z PN.
18. W pomieszczeniu technicznym wykona wentylacj mechaniczn 5 w/h, awaryjnie 10 w/h.
19. W pomieszczeniu technicznym nale y zapewni temperatur min 5°C, max 30°C.
20. Obs uga fontanny przez uprawniony i przeszkolony personel.
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Tab.2 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej.
Lp.

Urz dzenie

1
2
3
4

Pompa filtracyjna
Pompa obiegowa
Elektrozawór
Inne – automatyka, itp.
Razem

II.7.

Moc

Napi cie

Obieg – fontanna przed pa acem
0,60 kW
400 V/AC
2,20 kW
400 V/AC
0,007 kW
24 V/DC

Moc
ca kowita

Oznaczenie

0,60 kW
2,20 kW
0,007 kW
1,00 kW
4 kW

PF
PO
EZ

WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW

W dokumentacji powy szej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu
i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowi
przyk ady elementów i urz dze , jakie mog by u yte przez wykonawców w ramach robót. Znaki
firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zosta y w dokumentacji
podane jedynie w celu jak najdok adniejszego okre lenia ich charakterystyki. Oznacza to,

e

wykonawca nie jest zobowi zany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej produktów i mo e stosowa inne, jednak e wy cznie pod warunkiem ich
ca kowitej zgodno ci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgl dem:
- gabarytów i konstrukcji (wielko , rodzaj oraz liczba elementów sk adowych),
- charakteru u ytkowego (to samo

funkcji),

- charakterystyki materia owej (rodzaj i jako

materia u),

- parametrów technicznych (wytrzyma

, trwa

, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki liniowe, konstrukcja),
- wygl du (struktura, barwa, kszta t),
- parametrów bezpiecze stwa u ytkowania.
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawc musz posiada niezb dne, wymagane przez
prawo deklaracje zgodno ci i jako ci z aktualnymi europejskimi normami dotycz cymi okre lonej
grupy produktów.
ROZWI ZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE S
OBOWI ZUJ CE.
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJ AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNO CI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I
PRZENOSI T ODPOWIEDZIALNO
NA WYKONAWC .
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II.8.
Lp
PF

FP

ZS
SD

CP
SZS
PO

KA
KS
KSA
DN
KD1
WP
EZ
SP
PA
CW

ZESTAWIENIE URZ DZE I MATERIA ÓW

Opis
Pompa filtracyjna z filtrem wst pnym,
pozioma.
q=9 m3/h, H=10 mH2O
N= 0,6 kW 3x400 V
DN 40/40
Materia : tworzywo sztuczne.
Filtr piaskowy
350; H=780mm;
DN 40/40, PN2,5 wraz ze z em,
azem, kró cami technologicznymi,
manometrem .
Materia : tworzywo sztuczne.
Zawór 6-drogowy r czny 11/2”
Materia : tworzywo sztuczne.
luza dozuj ca
DN 40/40, PN2,5
Materia : tworzywo sztuczne.
Czujnik poziomu wody.
Materia : stal nierdzewna
Szafa zasilaj co-steruj ca dla urz dze
technologicznych.
Pompa obiegowa z filtrem wst pnym,
pozioma.
q=32 m3/h, H=11 mH2O
N= 2,2 kW 3x400 V
DN 50/50
Materia : tworzywo sztuczne.
Dysza Kaskada.
Materia : tombak.
Kosz ssawny filtracji.
Materia : stal nierdzewna.
Kosz ssawny atrakcji.
Materia : stal nierdzewna.
Dysza nap ywowa denna.
Materia : stal nierdzewna.
Przej cie szczelne kabli – 1 kabel.
Materia : stal nierdzewna.
Filtr wst pny DN25
Materia : tworzywo sztuczne.
Elektrozawór DN25.
Materia : mosi dz.
Spust denny DN100.
Materia : tombak.
Przelew awaryjny DN50.
Materia : tombak.
Czujnik wiatru.
Materia : tworzywo sztuczne.

Typ/Dostawca
SENA3/4HP/WATERSYSTEM

Ilo
1

ASTER350/WATERSYSTEM

1

CLASSIC/WATERSYSTEM

1

DOSSI-3/WATERSYSTEM

1

WSS20-4/WATERSYSTEM

1

SZS2P/WATERSYSTEM

1

Victoria PLUS 3HP/WATERSYSTEM

1

C 130T/WATERSYSTEM

1

KSF200/300/11/2”/WATERSYSTEM

2

KSA350/185/110/WATERSYSTEM

1

DN-11/2”/WATERSYSTEM

2

KD1/WATERSYSTEM

1

WP10/WATERSYSTEM

1

LRF24/R225/WATERSYSTEM

1

BAS 100T/WATERSYSTEM

1

UA 70/1000T/WATERSYSTEM

1

TYP-K/WATERSYSTEM

1
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III.

Rysunki
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IV.

Karty katalogowe, deklaracje
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