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PROJEKTNA NALOGA
Priprava kopalne vode in vodni efekti v kopališču Domžale
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Na osnovi Projektne naloge za izdelavo PGD, PZI in PID projektne dokumentacije – obnova
kopališča Domžale z dne 07.11.2017, izdelanega IDP Obnova kopališča Domžale (november
2016) ter razgovorom s predstavniki upravljalca kopališča dne 10.09.2018 in 04.10.2018 v
Domžalah je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za pripravo kopalne vode in vodne efekte v
bazenih kopališča Domžale v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objekta (Ur.l. RS. št. 36/2018, 51/18, 52/18).
Pri projektiranju je potrebno upoštevati:
1. Pripravo kopalne vode je potrebno predvideti v skladu s Pravilnikom o minimalnih higienskih
zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (Ur.l. RS, št. 59/15,
86/15, 52/18), ter smernicami standarda SIST DIN 19643 1-4:2012-11.
2. Pri izračunu pretočnih količin obtočne vode po SIST DIN 19643-1:2012-11 po tabeli 3 je
potrebno upoštevati faktor specifične obremenitve po SIST DIN 19643-2:2012-11.
3. Velikost (delovni volumen) kompenzacijskega bazena je potrebno določiti po SIST DIN 196431:2012-11 (točka 9.5.4).
4. Filtriranje kopalne vode v bazenu je potrebno izvesti z avtomatskimi tlačnimi peščenimi filtri.
Filtri se naj napolnijo s steklenim filtrskim medijem različnih granulacij – steklene kroglice, ter
slojem aktivnega oglja ali hidroantracita.
5. Vsi bazeni naj bodo polnjeni z vodo iz javnega vodovodnega omrežja.
6. V kopališču Domžale so predvideni naslednji zunanji bazeni:
 olimpijski bazen za plavanje dim. 25x50m, površine 1.250m2, globina vode od 1,36 do
2,0m, temperatura kopalne vode do 26ºC *(ogrevanje oz. dogrevanje kopalne vode se
izvede, ko se bazen prekrije z balonom, v tej fazi se pripravi le razdelilnik za možno
ogrevanje),
 bazen za učenje plavanja dim. 15x20m, površine 300m2, globina vode 0,8m, z delom za
sprostitev površine cca. 83,5m2 temperatura kopalne vode do 30ºC
 otroški bazen, površine 150m2, globina vode 0 - 0,3m, temperatura kopalne vode do 30ºC
7. V sled različnih temperaturnih režimov posameznih bazenov se naj predvidi sledeča vezava
bazenov na filtrirna SISTEM-a:
7.1. Filtrirni SISTEM I:
 zunanji bazen za plavanje
7.2. Filtrirni SISTEM II:
 zunanji bazen z učenje plavanja z delom za sprostitev in
 zunanji otroški bazen
8. Filtrirna SISTEM-a za vse bazene se naj namestita na lokaciji v bližini obstoječe strojnice.
Dimenzije nove strojnice se prilagodijo glede na nova predvidena filtrska sistema.
9. Pretok kopalne vode v bazenih se naj prilagodi glede na predviden sistem modularne izvedbe
bazenske školjke to je horizontalni pretok vode (100% s strani) preko posebnih stenskih
vstopnih šob (razporeditev šob in sama cirkulacija vode po bazenih s stenskimi šobami ni
predmet tega projekta pač pa je povzeta po proizvajalcu modularne bazenske školjke – tipska
rešitev), v kolikor to zaradi oblike bazena ni možno se izvede vertikalni pretok vode (100% z
dna). Odvod kopalne vode iz bazenov pa naj bo izveden s pomočjo prelivnega žleba, ki naj bo
nameščen po celotnem obodu bazena (100% odvod vode preko prelivnega žleba). Priključki
na samem prelivnem žlebu so v sklopu dobave same bazenske školjke.
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10. Tip prelivnega žleba in obloga zunanjih bazenskih školjk:
 bazen za plavanje: finski preliv za plavalne bazene, obloga po izbiri arhitekta,
 bazen za učenje plavanja s sprostitvenim delom: finski preliv, obloga po izbiri arhitekta,
 otroški bazen: finski preliv, obloga po izbiri arhitekta.
11. Prvo polnjenje bazena se naj vrši preko kompenzacijskega bazena in preko filtrirnega
sistema tako, da bazen polnimo z že pripravljeno vodo.
12. Praznjenje bazenov se naj izvede po možnosti gravitacijsko v kanalizacijo. V kolikor je
kanalizacija na višji koti se predvidi prečrpavanje. S praznjenjem samih bazenov se lahko
prične šele takrat, ko vsebnost prostega klora v kopalni vodi zmanjšamo pod mejno vrednost,
ki je določena za izpust v kanalizacijo.
13. Praznjenje kompenzacijskih bazenov se naj izvede po možnosti gravitacijsko v zunanjo
kanalizacijo. V kolikor je kota kanalizacije nad koto strojnice oz. kompenzacijskih bazenov se
predvidi prečrpavanje. Varnostna preliva kompenzacijskih bazenov se naj speljeta v bazen za
nevtralizacijo.
14. Voda od pranja filtrov in jaška za prečrpavanje se naj zbira v razbremenilnem bazenu
odpadnih vod od koder jo po nevtralizaciji klora prečrpamo v kanalizacijo. V razbremenilnem –
nevtralizacijskem bazenu odpadnih vod je potrebno s pomočjo mešanja vode s črpalko in
doziranja ustrezne količine natrijevega tiosulfata zmanjšati vsebnost klora v odpadni vodi pod
mejo, ki je določena za izpust v kanalizacijo. Praznjenje razbremenilnega bazena v zunanjo
kanalizacijo se naj izvede v skladu s projektnimi pogoji soglasodajalca.
V kolikor je kanalizacija ustrezne dimenzije in dopušča direktni izpusta vode od pranja filtrov v
kanalizacijo se nevtralizacija klora izvede z doziranjem natrijevega tiosulfata direktno v samo
odvodno cev, pred vstopom v kanalizacijo pa se izvede odvzemno mesto za vzorčenje
odpadne vode.
15. Predvideti je potrebno čiščenje prelivnih žlebov, s povezavo prelivne inštalacije pred
kompenzacijskim bazenom v kanalizacijo. Dodatno je na prelivni instalaciji otroškega bazena
pred vstopom v komp. bazen potrebno predvideti vgradnjo zaporne lopute, ki bo omogočala,
da lahko bazen za učenje plavanja deluje nemoteno tudi v primeru v kolikor se upravljalec
kopališča odloči za kasnejše odprtje oz. predčasno zaprtje sezone delovanja otroškega
bazena.
16. Izdelati je potrebno izračune potrebne toplote za ogrevanje posameznih bazenov na temp.
kopalne vode navedene v točki 6, ter klimatskih podatkov za navedeno lokacijo. Upošteva se
deloma zaščitena lega pred vetrom.
Način ogrevanja ali dogrevanja z namenskimi toplotnimi črpalkami je predviden za otroške
bazene – skupni izmenjevalec toplote za SISTEM II, medtem ko se za olimpijski bazen predvidi
le razdelilnik za možno ogrevanje v primeru prekritja bazena z balonom. Toplotna črpalka ni
predmet tega projekta, predvidijo se le TM na strani bazenske vode. Primarna, ogrevna stran,
s potrebno regulacijo ni predmet tega projekta.
17. Bazenčki za dezinfekcijo nog kopalcev (vodni pragovi) v obliki mulde naj bodo oskrbovani s
pripravljeno kopalno vodo z večjo vsebnostjo aktivnega klora. Bazenčki niso vezani na filtrirna
sistema in kot taki niso predmet projekta priprave vode temveč projekta splošnih strojnih
instalacij.
18. Dezinfekcijo kopalne vode za vse bazene je potrebno predvideti z natrijevim hipokloritom
(SIST DIN 19643-1:2012-11, točka 11.2.3.3). Natrijev hipoklorit se skladišči v rezervoarjih
nameščenih v dodatnih lovilnih posodah.
19. Vsak bazen mora biti opremljen z avtomatskimi napravami za kontinuirano merjenje
temperature, prostega klora, redoks potenciala in pH vrednosti kopalne vode ter z
avtomatskimi dozirnimi napravami za korekcijo vrednosti parametrov, kot to predpisuje
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Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda
v bazenih (Ur.l. RS, št. 59/15, 86/15, 52/18).
20. Za čiščenje bazenskega dna in sten bazenskih školjk se predvidi avtomatski podvodni
sesalec – robot, za mesta kjer to ni možno pa se predvidi ročni sesalec z lastnim pogonom.
21. Predvidena so naslednji vodni in zračni efekti:
21.1:
Bazen za učenje plavanja:
 tobogan, štartna višina 3m,
 slap – PELIKAN na dveh mestih,
 stenska hidrozračna masaža na štirih mestih in
 zračna masaža klopi v dolžini 12m
21.2:
Otroški bazen:
 vodni curki na 4 mestih,
Opomba:
- vsi elementi za efekte v bazenski školjki so dobavljeni v sklopu same bazenske školjke.
Predmet tega projekta je le dovod vode oz. zraka do priključka v bazenski školjki za
posamezen efekt, vse v skladu s podanimi zahtevami po pretoku in tlaku za posamezen
element.
22. Predmet načrta strojnih inštalacij in strojne opreme za pripravo kopalne vode niso preostale
strojne instalacije in elektro instalacije:
 dovod polnilne vode za prvo polnjenje bazena in dopolnjevanja v kompenzacijski bazen v
strojnici,
 dovod vodovodne vode v strojnico in skladišče kemikalij za potrebe potrošnikoc v teh
prostorih,
 kanalizacija prostorov v suhem jašku, kjer se nahaja oprema za pripravo kopalne vode,
 kanalizacija strojnice BT in skladišča kemikalij,
 nadaljnja uporaba oz. obdelava odpadne kopalne vode razen nevtralizacije klora,
 priprava ogrevne vode in regulacija temp. bazenske vode,
 prezračevanje strojnice in prostora s kemikalijami,
 vse elektroinštalacije.
Datum:

INVESTITOR:
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ELABORAT O VARSTVU PRI DELU
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ELABORAT O VARSTVU PRI DELU
za opredelitev nevarnosti in škodljivosti za poškodbe ali zdravstvene okvare delavcev



Številka projekta:

01-2018



Številka načrta:

GB.006 - PZI



Številka elaborata:

GB.006 - PZI - 1



Datum:

april 2019

Elaborat o varstvu pri delu obravnava predvideno problematiko v naslednjih poglavjih:
1. Namembnost
S projektom predvideno postrojenje služi za pripravo kopalne vode in vodne efekte v Kopališču
Domžale.
2. Funkcionalni opis
Priprava kopalne vode obsega naslednje procese:
 fltriranje,
 dezinfekcijo z natrijevim hipokloritom in
 ogrevanje.
 Za filtriranje kopalne vode so predvideni avtomatski večslojni tlačni peščeni filtri polnjeni s
steklenimi kroglicami – izrecna zahteva investitorja, ki ustrezajo zahtevam smernic SIST DIN
19643 1-4:2012-4 in SIST DIN 19605:2016-05.
 Dezinfekcija kopalne vode je predvidena z natrijevim hipokloritom (SIST DIN 19643-1:2012-11,
točka 11.2.3.3). Natrijev hipoklorit je skladiščen v rezervoarjih, ki so nameščeni v posebnem
prostoru, ki je ločen od same strojnice bazenske tehnike. Rezervoarji z natrijevim hipokloritom
so nameščeni v dodatnih lovilnih posodah ustreznih volumnov. Natrijev hipoklorit doziramo s
pomočjo dozirnih črpalk iz rezervoarjev v tlačni vod proti posameznemu bazenu. Za zniževanje
pH vrednosti kopalne vode se uporablja žveplena kislina, ki se prav tako dozira s pomočjo
dozirnih črpalk iz rezervoarjev v tlačni vod posameznega bazena.
 Ogrevanje kopalne vode je izvedeno s pomočjo ploščnih menjalnikov toplote, ki se vgradijo v
obvod tlačne cevi posameznega filtrskega sistema, kar omogoča nastavitev želene
temperature v bazenih vezanih na isti filtrski sistem. Kot vir toplote je predvidena toplotna
črpalka, ki je dimenzionirana ja pokrivaje potreb po toploti bazenov vezanih na filtrski sistem II.
 Obtočne črpalke za vodne efekte sesajo kopalno vodo iz bazenov in jo pošiljajo do posameznih
efektov v bazenih. Puhala sesajo zrak iz okolice in ga pošiljajo sedežne zračne masaže v klopi.
3. Delovni prostor
Postrojenje za pripravo kopalne vode je postavljeno v novo zgrajeni strojnici, deloma v suhem
jašku ob kompenzacijski bazenih v zemlji. Manjši prostor za vgradnjo potrebnih črpalk za
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efekte je predviden na lokaciji pod startnim platojem tobogana. Vzdrževalec vstopa v območje
strojnice zaradi kontrole delovanja in posluževanja postrojenja.
4. Nevarnosti
Pri uporabi in pri delu z napravami je vzdrževalec izpostavljen naslednjim nevarnostim:
 nevarnost neposrednega dotika delov pod napetostjo,
 nevarnost posrednega dotika delov pod napetostjo,
 mehanske nevarnosti,
 neupoštevanje navodil za uporabo in vzdrževanje naprav,
 nevarnost padca in zadušitve pri vstopu v kompenzacijske bazene in suhe jaške,
 nevarnost pri delu z natrijevim hipokloritom in kislinami in
 nevarnost pred požarom.
5. Ukrepi za odpravo nevarnosti
5.1. Nevarnost napetosti dotika je opravljena z ničenjem. Vsi kovinski deli, črpalke in puhala so
ozemljeni.
5.2. Nevarnost poškodbe vodnikov je odpravljena s tem, da so vodniki položeni v zaščitnih PVC
ceveh.
5.3. Rotirajoči deli na elektromotorjih in črpalkah so vgrajeni v ohišja tako, da ni možen direktni
pristop. Vse posode so konstrukcijsko izvedene tako, da so stabilne in ker so s cevmi in
armaturami povezane v sistem, so s tem varovane pred prevrnitvijo.
5.4. Nevarnost neupoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje je odpravljeno s tem, da lahko
z napravami in postrojenji rokuje samo pooblaščen vzdrževalec – strojnik, ki ima od
proizvajalca opreme potrdilo o usposobljenosti. Strojnik mora biti prisoten že v času
montaže filtrirnega in dezinfekcijskega postrojenja tako, da je seznanjen z vsemi sestavnimi
deli naprav. Popravila pa lahko opravlja samo pooblaščeni serviser bazenske tehnike.
5.5. Pred samim vstopom v kompenzacijske bazene, bazen za nevtralizacijo in suhe jaške je
potrebno prostor kompenzacijskega bazena, bazena za nevtralizacijo in suhe jaške dobro
prezračiti ter preveriti kvaliteto zraka v samih prostorih. V času zadrževanja v
kompenzacijskih bazenih, bazenu za nevtralizacijo in suhih jaških je potrebo poskrbeti za
zadostno prezračevanje, ter ves čas spremljati kvaliteto zraka v navedenih prostorih.
Nevarnost padca je odpravljena s pripenjanjem pri vstopu v kompenzacijska bazena, bazen
za nevtralizacijo in suhe jaške.
5.6. Najboljši način za preprečevanje nesreč pri delu z napravami za kloriranje kopalne vode je
strokovna poučitev vzdrževalcev, ter strokovna montaža in vzdrževanje dozirnih sistemov.
Vse kemikalije so nameščene v ločene lovilne posode ter v ustrezno obdelane in
prezračevane prostore. V prostoru s kemikalijami je nameščena omarica s tekočinami za
nevtralizacijo in varnostnim tušem. V sami strojnici BT pa je nameščena omarica z
osebnimi zaščitnimi sredstvi za delo s kemikalijami, ki jo je potrebno obvezno in dosledno
uporabljati pri vsakem delu s kemikalijami!
5.6.1.Natrijev hipoklorit je brezbarvna raztopina z vonjem po kloru s pH vrednostjo okoli 13 in je
jedka snov. Pri zaužitju je zdravju škodljiva, pri stiku s kislinami se sprošča strupen plin,
povzroča pa tudi opekline. Je močno oksidacijsko sredstvo in napada večino kovin.
Pri mešanju z drugimi sredstvi za kloriranje lahko pride do burne reakcije in
eksplozije. Sredstva nikoli mešati z drugimi kemikalijami, prav tako ne zamenjevati
praznih posod s kemikalijami.
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Primarna dražljivost na kožo: razjeda kožo in sluznico
Primarna dražljivost na oči: močno razjeda
Ob požiranju močno razjeda ustno votlino in žrelo.
Obstaja tudi nevarnost performacije požiralnika in želodca.
Ukrepi prve pomoči
Splošni ukrepi: Ravnati v skladu z navodili na varnostnem listu. Takoj priskočiti na
pomoč, ter poiskati zdravniško pomoč.
Pri vdihavanju:

Prizadetega je potrebno prenesti na svež zrak. Pri tem je potrebno
paziti na lastno zaščito in varnost. Če je prizadeti nezavesten, ga je
potrebno postaviti v stabilno bočno lego in zaščititi pred podhladitvijo.
Pri dihalni stiski je potrebno ponesrečenemu dovajati kisik. Čim prej je
potrebno pričeti z inhalacijami glukokortikoidnega aerosola. Priskrbeti
zdravniško pomoč.

Pri stiku s kožo:

Takoj umiti z vodo in milom in dobro sprati. Zmočeno obleko odstraniti.
Pri tem je potrebno paziti na lastno zaščito. Prizadete dele kože takoj
temeljito umiti milom in tekočo vodo. Pri vidnem draženju kože ali pri
draženju, ki se samo občuti ter pri vsakem intenzivnem stiku sredstva s
kožo, poskrbeti za zdravniško oskrbo.

Pri stiku z očmi:

Oči pri odprtih vekah več minut spirati s tekočo vodo in poiskati
zdravniško pomoč.
Oko, ob zaščiti zdravega očesa, pri odprtih vekah 10 minut spirati s
tekočo vodo. Takojšnji pričetek spiranja je zelo pomemben za stopnjo
poškodb in možnost njihovega zdravljenja. Tukaj so pomembne
sekunde. Potrebna je takojšnja zdravniška oskrba.

Pri zaužitju:

Spiti veliko količino vode in dovajati svež zrak. Nemudoma poklicati
zdravnika. V odvisnosti od velikosti želodca mora ponesrečeni popiti
pol litra ali več mlačne vode. Samo če je takoj na voljo, lahko namesto
vode uporabimo tudi mleko. Ne smemo izgubljati časa. Prizadetemu v
nobenem primeru ne smemo dajati piti kuhinjskega olja, ricinusovega
olja ali alkohola. Ne smemo uporabiti aktivnega oglja ali tekočin za
nevtralizacijo kislin. Ne povzročiti bruhanja. Pri spontanem bruhanju
postavimo prizadetemu glavo v stransko lego, še bolje pa, da je, zaradi
velike nevarnosti aspiracije, poškodovančeva glava nižje od telesa. Na
mesto nesreče čim prej pokličemo zdravniško pomoč.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih
Osebni varnostni Namestiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno zaščitno opremo. Osebe
ukrepi:
brez zaščitne opreme odstraniti iz nevarnega območja. Upoštevati
previdnostne ukrepe iz poglavja Ravnanje z nevarno snovjo in
skladiščenje in Nadzor nad izpostavljenostjo in varnost pri delu.
Izprazniti ogroženo področje. Računati na slabo vidljivost. Obvestiti
prebivalce na ogroženem območju. Pri odstranjevanju lahko sodelujejo
le s popolno zaščitno opremo. Nositi dihalni aparat, zaščitne očala,
zaščitne čevlje in zaščitne rokavice.
Okoljevarstveni
ukrepi:

Razredčiti z veliko količino vode. Zaradi strupenosti proizvod ne sme
priti v površinske vode, kanalizacijo ali podtalnico. V primeru razlitja
pokličite Center za obveščanje na telefonsko št. 112.

Postopki

Omejiti področje razlitja in posipati s sredstvi za vezanje tekočine:
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čiščenja:

pesek, univerzalno vezivo, žagovina, silikagel, vezivo za kisline.
Uporabiti sredstvo za nevtralizacijo. Nikoli nevtralizirati s kislino.
Kontanimirani material odstraniti kot nevaren odpadek. Poskrbeti za
zadostno prezračevanje. Onesnažene predmete očistiti.

Ravnanje z nevarno snovjo in skladiščenje
Ravnanje:
Skrbeti za zadostno prezračevanje/zračenje in čistočo na delovnem
mestu. Na delovnem mestu imeti le toliko sredstva kot se ga potrebuje
v delovnem procesu. Posode s sredstvom na delovnem mestu morajo
biti zaprte. Pri polnjenju ali praznjenju uporabljati dobro tesneče
naprave za odsesavanje. Preprečiti padce oz. višino padca kar se da
zmanjšati. Izogibati se škropljenju proizvoda.
Sredstvo polniti v ustrezno označene posode. Uporabljati kislinsko
odporne reševalne naprave. Izogibati se stiku s proizvodom. Preprečiti
vdor sredstva v tla. Ne prevažati z nezdružljivimi snovmi. Posode
zapreti tako, da v njih ne nastane nadtlak in da tekočina ne izteka.
Zamašek mora dobro tesniti, da ne pride do nenamernega iztekanja.
Nasveti za
zaščito pred
požarom:

Sredstvo ne gori. Izvajati ukrepe za varstvo pred požarom in
eksplozijo. Ukrepe za varstvo pred požarom in eksplozijo prilagoditi
gorljivim materialom v okolici.

Skladiščenje:

Hraniti v originalni embalaži. Posode skladiščiti dobro zaprte, na
suhem, hladnem in dobro zračenem mestu. Posode morajo biti dobro
označene in iz nelomljivega materiala. Lomljivo embalažo postaviti v
nelomljivo zaščitno embalažo. Posode napolniti do maksimalno 95%
volumna. Manjše embalažne enote skladiščiti v omarah z lovilnimi
posodami. Zaščiti pred svetlobo in sonćnimi žarki. Preprečiti
segrevanje/pregretje proizvoda. Prepovedano je skladiščiti skupaj s
kislinami, zdravili, hrano in vnetljivimi snovmi.

Nadzor nad izpostavljenostjo in varnost pri delu
Dodatni nasveti Uporabljati samo zaprte aparature. Posode in napeljave ustrezno
za tehnične
označiti. Primerne posode (steklo, keramika, polietilen), neprimerni
pripomočke:
materiali (aluminij, cink, lahke kovine). Kovine morajo biti zaradi korozije
prevlečene z gumo, obstojno umetno maso ali emajlom.
Nadzor nad
izpostavljenostjo:

Pri delu ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik z očmi in kožo. Skrbeti za
umivanje rok. Umazano in zmočeno obleko takoj sleči.

Zaščita dihal:

Zaščitna maska SIST EN 140, s filtrom za zaščito pred organskimi vplivi
SIST EN 141.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice iz plastičnih ali gumijastih materialov, ki so obstojni in
ne prepuščajo sredstva. Zaradi različnih materialov, iz katerih so
narejene rokavice, je potrebno rokavice pred uporabo preizkusiti.

Zaščita oči:

Zaščitna očala. V primeru, da je ogrožen tudi obraz, uporabiti ščitnik za
obraz.

Zaščitna obleka: Zaščitna delovna obleka, dolg predpasnik in zaščitni čevlji ali zaščitna
obleka, odporna na kemikalije. Zaščitna obleka mora dobro tesniti.
Fizikalne in kemijske lastnosti
Izgled:
Tekočina
Barva:
Rumenkasta
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Vonj:
Tališče:
Vrelišče:
Eksplozivnost:
Gostota pri
20ºC:
Topnost v vodi
pri 20ºC:
pH (5 g/L) pri
20ºC:

po kloru
-20 ºC do -30 ºC
ni podatka
Proizvod nima eksplozivnih lastnosti.
1,22 – 1,23 g/cm3
popolnoma se meša
9,7

Obstojnost in reaktivnost
Pogoji, ki se jim Pri strokovnem ravnanju jih ni. Natrijev hipoklorit razpade na soncu in
mora izogniti:
pri segrevanju.
Nezdružljive
snovi:

Kisline, organske spojine s klorom.

Nevarne
reakcije:

Reakcija s kislinami in reducenti pri katerih nastaja klor. V stiku z
mravljično kislino, amini, amonijevimi solmi, kislinami, azidini,
metanolom, organskimi snovmi, oksalno kislino obstaja nevarnost
eksplozije.

Nevarni produkti Klor, vodikov klorid (plin), klorov dioksid, kisik.
razkroja:
5.6.2. Regulator pH vrednosti kopalne vode pripravek z cca 40% žveplene kisline pH minus
regulator je jedka snov, ki povzroča hude opekline in napada veliko organskih substanc,
predvsem tekstil in blago. Pri stiku z lahkimi kovinami se razvije vodik. Z alkalijami reagira
eksplozivno. Pri reakciji z vodo se razvija toplota.
Primarna dražljivost na kožo: jedko, uničuje tkivo.
Primarna dražljivost na oči: jedko, uničuje tkivo.
Ob požiranju močno razjeda ustno votlino in žrelo.
Obstaja tudi nevarnost performacije požiralnika in želodca.
Ukrepi prve pomoči
Splošni napotki: Oblačila onesnažena z izdelkom takoj odstraniti.
Pri vdihavanju:

Dihati sveži zrak ali dovajanje kisika, pri slabosti poiskati pomoč
zdravnika.

Pri stiku s kožo:

Takoj spirati z veliko vode in milom.

Pri stiku z očmi:

Oči pri odprtih vekah spirati več minut z veliko količino tekoče vode,
odstraniti kontaktne leče in poiskati pomoč zdravnika.

Pri zaužitju:

Spiti veliko količino vode in poiskati pomoč zdravnika.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih
Posebni zaščitni Poskrbeti za primerno in zadostno zračenje. Nositi zaščitno opremo.
ukrepi za ljudi:
Osebe brez zaščitne opreme odstraniti iz nevarnega območja.
Ukrepi za
zaščito okolja:

Proizvod ne sme priti v kanalizacijo, površinske vode ali podtalnico.
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Postopki
čiščenja:

Uporabiti sredstva za nevtralizacijo. Produkt zbrati s sredstvi za
vezanje tekočine (mivka, kieselgur, sredstvo za vezanje kisline, fina
žagovina,….). Kontanimirani material odstraniti kot nevarni odpadek.

Ravnanje z nevarno snovjo in skladiščenje
Ravnanje:
Hraniti v tesno zaprti posodi.
Nasveti za
zaščito pred
požarom:
Skladiščenje:

Ukrepi niso potrebni.
Tla v prostoru morajo biti neobčutljiva na kislino. Ne skladiščiti skupaj z
lugi.

Nadzor nad izpostavljenostjo in varnost pri delu
Splošni
Pri delu ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik z očmi in kožo. Umazano,
varnostni in
zmočeno obleko takoj sleči. Skrbeti za umivanje rok.
higienski ukrepi:
Zaščita dihal:

-

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice odporne na kislino.

Zaščita oči:

Zaščitna očala. V primeru, da je ogrožen tudi obraz, uporabiti ščitnik za
obraz.

Zaščitna obleka: Zaščitna delovna obleka, dolg predpasnik in zaščitni čevlji ali zaščitna
obleka, odporna na kemikalije. Zaščitna obleka mora dobro tesniti.
Fizikalne in kemijske lastnosti
Oblika:
tekočina
Barva:
brezbarvna
Vonj:
brez vonja
Temperatura
razpada:
338 ºC
Tališče:
ni podatka
Vrelišče:
>100 ºC
Vnetljivost:
proizvod ni vnetljiv
Eksplozivnost:
ni eksplozivno
Gostota pri
20ºC:
1,29 g/cm3
Topnost v vodi
pri 25ºC:
popolnoma topno
pH (100 g/L) pri
20ºC:
0,1
Obstojnost in reaktivnost
Termična
Ob namenski uporabi ni termične razgradnje.
razgradnja:
Nevarne reakcije:

Reagira v stiku z alkalnimi snovmi (lugi), kovinami. Nastanek vodika.
Reagira z oksidacijskimi sredstvi. Nikoli mešati z drugimi kemikalijami,
saj se lahko sproščajo nevarni plini! PRI MEŠANJU VEDNO
DODAMO KISLINO V VODO. NIKOLI OBRATNO!!!

Nevarni produkti Žveplovtrioxid (SO3 – meglica)
razgradnje:
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5.7. V cilju zaščite pred požarom je potrebno namestiti v prostoru strojnic več ročnih gasilnih
aparatov S9 za suho gašenje požara in pri elektro omaricah ročne gasilne aparate s CO2.
Če kljub vsem zaščitnim ukrepom pride do požara, moramo nujno upoštevati, pri delu s
kalcijevim hipokloritom in kislinami, naslednje ukrepe ob požaru:
Natrijev hipoklorit
Sredstva za
Za gašenje uporabiti CO2, prah za gašenje ali vodno meglo. Večje požare
gašenje:
gasiti z vodno meglo ali alkoholno obstojno peno.
Nevarnosti
Klor, vodikov klorid, klorov dioksid.
stranskih
produktov/plin
ov pri požaru:
Posebna
zaščita pri
požaru:

Nositi zaščitno masko z od okolice neodvisnim izvorom zraka ali dihalni
aparat z od okolice neodvisnim izvorom zraka. Pri gašenju upoštevati
alkalne alkalne lastnosti hipoklorita in možnost nastanka kislih stranskih
produktov. Nositi zaščitno obleko odporno na kemikalije. V primeru
požara je nujen nadzor okolice. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v
vodne kanale.

Regulator pH vrednosti - minus
Sredstva za
Prilagoditi gorečemu materialu in glede na okolico.
gašenje:
Nevarnosti
Gorljive predmete odstranimo. Pri segrevanju se lahko sproščajo strupeni
stranskih
plini.
produktov/plin
ov pri požaru:
Posebna
zaščita pri
požaru:

Nositi zaščitno masko z od okolice neodvisnim izvorom zraka ali dihalni
aparat z od okolice neodvisnim izvorom zraka. V primeru večjih požarov
nositi popolno zaščitno opremo.
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TEHNIČNO POROČILO
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1. UVOD
Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme za pripravo kopalne vode in vodnih efektov je izdelan
v skladu s prejeto Projektno nalogo, z gradbenim načrtom kopališča in v skladu s standardom
SIST DIN 19643 1-4:2012-11 in SIST DIN 19605:2016-05.
Kopališče Domžale obsega naslednje zunanje bazene:
 olimpijski bazen za dim. 25x50m, površine 1.250m2, globina vode od 1,36 do 2,0m,
temperatura kopalne vode do 26ºC *(ogrevanje oz. dogrevanje kopalne vode se izvede, ko
se bazen prekrije z balonom, v tej fazi se pripravi le razdelilnik za možno ogrevanje),
 bazen za učenje plavanja dim. 15x20m, površine 300m2, globina vode 0,8m, z delom za
sprostitev površine cca. 83,5m2, temperatura kopalne vode do 30ºC
 otroški bazen, površine 150m2, globina vode 0 - 0,3m, temperatura kopalne vode do 30ºC
2. FILTRIRNI SISTEM
Predviden je sledeči postopek priprave kopalne vode:
FLOKULACIJA – FILTRACIJA (ADSORPCIJA NA AO) – KLORIRANJE
Za filtriranje kopalne vode sta uporabljena dva filtrska sistema, ki ju sestavlja več avtomatskih
večslojnih tlačnih peščenih filtrov in sicer:
 za olimpijski bazen dim. 25x50m s temperatura vode do 26ºC, je predviden filtrirni SISTEM
I, ki ga sestavljajo trije avtomatski večslojni peščeni filtri FI.1, FI.2, FI.3 vsi s premerom
2.800mm s skupno filtrirno površino 18,46m2 in
 za otroški bazen in bazen za učenje plavanja z delom za sprostitev s temperaturo vode do
30ºC, je predviden filtrirni SISTEM II, ki ga sestavljata dva avtomatska večslojna peščena
filtra FII.1 in FII.2, oba premera 3.000mm s skupno filtrirno površino 14,13m2
Vezava bazenov na posamezni filtrirni SISTEM je določena na osnovi želene temperature
kopalne vode v posameznem bazenu ter prostorskih omejitev strojnice glede na sprejete
prostorske akte. Obtočne količine po posameznem bazenu so razvidne v tehničnem izračunu.
Filtrirni sistem sestavljajo:
 fini tlačni peščeni filter – posoda iz armiranega poliestra, znotraj zaščitena s kemično
odporno oblogo, izdelana po tehnologiji križnega navijanja, ki ima v notranjosti spodnjega
dela ploščo s PVC svečkami. Posoda je na zahtevo investitorja do določene višine
napolnjena s steklenimi kroglicami raznih granulacij ter AO na vrhu (spodaj je groba
granulacija, v zgornjem delu pa je filtrirni sloj s fino granulacijo steklenih kroglic in AO) kot
sledi:
- 150 mm – aktivno oglje iz kokosove lupine granulacije 1,20-2,4 mm,
- 750 mm – steklene kroglice granulacije 0,5-0,8 mm,
- 150 mm – steklene kroglice granulacije 1,2-2,5 mm in
- 150 mm – steklene kroglice granulacije 3,4-4,0 mm.
Na najnižjem delu posode je priključek za praznjenje in puhalo, na najvišjem pa priključek za
odzračenje posode (avtomatsko in ročno odzračevanje). Na posodi so še odprtine za
polnjenje posode s filtrskim medijem, praznjenje in revizijo ter montažo elementov v
notranjosti posode. Na zunanji strani posode se nahaja cevna inštalacija (filterni križ) iz PVC
instalacije z vgrajenimi pnevmatskimi loputami za avtomatsko delovanje filtra,
 nizkotlačna centrifugalna črpalka z integriranim grobim filtrom in frekvenčnim regulatorjem,
 dozirna naprava za doziranje sredstva za flokulacijo v sesalno cev pred grobim filtrom,
 puhalo,
 komandna omara za upravljanje s filtrirnim sistemom in
 PVC cevna instalacija
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Filtriranje kopalne vode za zunanje bazene poteka samo v času poletne sezone z možnostjo
celoletnega delovanja v primeru pokritja olimpijskega oz. ostalih bazenov.
Vezava filtrskih črpalk na filtrirnem SISTEM-u I in II je izvedena na način, da je na vsak filter
vezana po ena filtrska črpalka s frekvenčnim regulatorjem. Filtriranje preko dneva poteka tako,
da vse črpalke dobavljajo izračunano količino obtočne vode. V nočnem času, ko v bazenu ni
kopalcev in ko vsi parametri kopalne vode ustrezajo zakonsko predpisanim pa preidemo v
varčni način obratovanja, kar pomeni, da s pomočjo frekvenčnih regulatorjev zmanjšamo
količino obtočne vode za do 50%. Tlačne instalacije do posameznih filtrov SISTEM-a I in II
imajo možnost dodatne medsebojne poveze preko ročne lopute, ki v primeru okvare ene izmed
filtrskih črpalk z odprtjem omogoča, da z drugo filtrsko črpalko filtriramo vodo preko obeh filtrov
z zmanjšano obtočno količino, nemoteno pa je možno izvajati fazo pranja posameznega filtra.
Predvidene so filtrske črpalke s frekvenčimi regulatorji in so izbrane na tri točke obratovanja,
kar pomeni, da so izbrane za optimalno delovanje v vseh fazah obratovanja (filtriranje, pranje,
nočni način obratovanja). Pred zagonom je potrebno filtrsko črpalko ustrezno nastaviti glede na
predpisane pogoje obratovanja.
Natančen način vezave posameznih črpalk in filtrskih SISTEM-ov je razviden iz Funkcionalne
sheme priprave kopalne vode.
Na filtrirni SISTEM I in II sta ločeno vezani puhalo za dodatno rahljanje filtrske mase z zrakom
v fazi pranja.
Proces obdelave vode
V fazi filtriranja prihaja kopalna voda v fini filter od zgoraj ter prehaja na svoji poti skozi filtrirni
sloj steklenih kroglic in AO ter se odvaja skozi svečice na spodnji strani posode v cevno mrežo
proti bazenu. Pri pretoku skozi filtrirni sloj iz steklenih kroglic in AO se kopalna voda očisti
mehanskih in izkosmičenih nečistoč »flokul«.
Pri peščenih filtrih se vrši tako imenovana »globinska« filtracija. Ko se v filtru zviša diferenčni
tlak za okrog 0,3 bara, pomeni, da je prišlo zamašitve filtrirnih slojev z nečistočami iz kopalne
vode in je potrebno pristopiti k pranju filtra.
Da bi bilo pranje filtrov SISTEM-a I in II premera 2.800mm in 3.000mm čimbolj učinkovito,
uporabimo kombinirano pranje z zrakom in vodo po sledečih fazah:
1. faza: izpust vode iz filtra do lijaka filtra,
2. faza: predpranje z vodo (cca. 3 minute),
3. faza: umirjanje vode v filtru,
4. faza: rahljanje peska z zrakom (cca. 1-2 minuti),
5. faza: protitočno pranje z vodo (cca. 3-5 minut) in
6. faza: prvi filtrat.
Točen čas delovanja posamezen faze se določi pri poizkusnem zagonu, ki mora trajati vsaj 30
dni tudi v času maksimalne obremenitve s kopalci.
Protitočno pranje filtra se vrši v nasprotni smeri kot se vrši filtracija tako, da se voda pretaka
skozi tlačni fini peščeni filter od spodaj navzgor proti vrhu filtra in se skozi lijak filtra ter po
odvodni cevi gravitacijsko odvaja v razbremenilni - nevtralizacijski bazen za odpadne bazenske
vode, kjer se izvede nevtralizacija klora z dodajanjem natrijevega tiosulfata. Voda za pranje
filtra se zajema iz kompenzacijskih bazenov posameznega sistema.
V sled preprečitve razvoja »klic« v filtrirnih slojih je potrebno na vsakih 14 dni pri pranju filtra s
pomočjo dozirne črpalke v samo instalacijo pred filtrom dozirati določeno količino natrijevega
hipoklorita tako, da dosežemo v vodi za pranje vsebnost prostega klora 2mg/l (1x mesečno je
potrebno izvesti hiperkloriranje ali uporabiti močno oksidacijsko sredstvo v samem
kompenzacijskem bazenu) ter šele nato pričeti s pranjem filtra. V času dodajanja natrijevega
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hiplokorita v kompenzacijski bazen mora biti filtrski sistem v celoti izklopljen, tako da
hiperkloriramo le vodo v kompenzacijskem bazenu in ne kopalne vode v samem bazenu.
Po končanem protitočnem pranju z vodo se prvi filtrat odvaja v nevtralizacisjki bazen za
odpadne bazenske vode. Voda za fazo »prvi filtrat« se dovaja s filtrskimi črpalkami iz
kompenzacijskega bazena. Trajanje faze določimo glede na bistrost vode, ki jo opazujemo
skozi pokazno steklo na iztoku iz filtra. Na odvodu umazane bazenske vode od pranja filtra je
vgrajeno pretočno stikalo, ki vklopi dozirno črpalko za doziranje natrijevega tiosulfata in s tem
1.stopnjo nevtralizacije odpadne bazenske vode že pred vstopom v sam nevtralizacijski bazen.
Pretočno stikalo ob pogoju, da je v bazenu za nevtralizacijo dovolj vode vklopi tudi črpalko za
mešanje vode v razbremenilnem bazenu in dovod vode na analizator Redox potenciala
nameščenega v podzemnem delu strojnice.
Pogoj k pristopu pranja filtrov je dovolj prostega volumna v zadrževalnem nevtralizacijskem bazenu oz. mora biti le ta prazen!
Višino vode v razbremenilnem bazenu je možno spremljati preko merilne letve na panelu
elektro komandne omare.
Kvaliteta filtrirne vode in delovna perioda filtra je v največji meri odvisna od pranja tako, da
moramo pranju filtra posvetiti največjo pozornost!
Pri peščenih filtrih je potrebno dodajanje sredstva za flokulacijo. Flokulacija je fizikalno –
kemični postopek, s katerim se koloidni delci v vodi z dodajanjem flokulansa spojijo v večje
delce »flokule«, ki se lažje filtrirajo. Pri normalni obremenitvi bazena doziramo flokulacijsko
sredstvo v količini cca. 0,3-0,5 cm3/m3 obtočne količine, pri veliki obremenitvi pa 0,7 cm3/m3.
Sredstvo za flokulacijo se s pomočjo dozirne naprave dozira v sesalno cev pred grobim filtrom
črpalke.
3. POLNJENJE BAZENA
Prvo polnjenje bazena se vrši z vodo iz vodovodnega omrežja preko filtrirnega sistema.
Filtrske črpalke sesajo vodo iz kompenzacijskega bazena in jo transportirajo skozi fini peščeni
filter ter preko razvodne tlačne bazenske inštalacije in posebnih stenskih ali talnih šob v bazen.
Pri prvem polnjenju preko filtrirnega sistema se voda filtrira, ogreva in dezinficira tako, da
prihaja v bazen že pripravljena.
Vodo pri prvem polnjenju segrevamo postopoma po navodilih dobavitelja oblog bazena oz.
zahtevah iz načrta gradbenih konstrukcij!
Bazen je poln, ko voda doseže zgornji rob prelivnega žleba in se preko njega preliva v
kompenzacijski bazen.
Na dovodu za polnjenje posameznega SISTEM-a sta nameščena ločena odštevalna vodomera
s katerima je možno spremljati dnevno porabo oz. dodano količino sveže vode v posamezen
kompenzacijski bazen. Oba odštevalna vodomera sta dimenzije DN80. Prvo polnjenje obeh
SISTEM-ov se izvaja preko ročnih loput DN100. Dopolnjevanje pa poteka avtomatsko preko
loput z motornim pogonom DN80. V skladu s projektnimi pogoji je pri vstopu vode v podzemni
del strojnice nameščen cevni ločevalnik DN100.
Glede na volumen bazenov in kompenzacij ter potreb po sveži vodi zaradi pranja filtrov, izgub
zaradi izhlapevanja kopalne vode iz vodnih površin ter iznosa vode na telesih kopalcev,
zmanjšane za predvideno količino padavin, ki padejo na vodno površino bazenov v času
kopalne sezona je ocenjena sledeča poraba sveže vode na sezono.
1) Praznjenje bazenov 1x letno:
2) Pranje filtrov:
3) Izhlapevanje in iznos:
Skupaj:

2.800m3/leto
6.000m3/leto
1.200m3/leto
10.000m3/leto
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Količina porabljene sveže vode za pranje filtrov in nadomeščanje izgub zaradi izhlapevanja na
sezono to je 7.200 m3 ob upoštevanju potrebne sveže dnevne dodane vode glede na število
kopalcev to je 30l po kopalcu, bi količina dodane sveže vode zadostovala za cca. 240.000
kopalcev na sezono.
4. KOMPENZACIJSKI BAZEN
Namen kompenzacijskega bazena je sprejemanje viška prelivne vode iz bazena. Višek vode
nastaja zaradi normalnega pretoka filtrirane vode, vstopa kopalcev in z valovanjem ter
pljuskanjem vode v bazenu. Vso to vodo moramo kompenzirati, dokler se razmere v bazenu ne
normalizirajo.
Vse manjke vode zaradi izhlapevanja in iznašanja vode na telesih kopalcev nadomestimo z
avtomatskim dopolnjevanjem vode v kompenzacijski bazen. Ob kompenzacijskem bazenu se
na cevi za praznjenje kompenzacijskega bazena nahaja merilec nivoja oz. nivojske sonde za
regulacijo nivoja vode v samem kompenzacijskem bazenu. Preko vgrajene transparentne PVC
cevi je možno tudi vizualno spremljati nivo vode v samem kompenzacijskem bazenu,
Vsak filtrirni sistem ima svoj kompenzacijski bazen betonske izvedbe, ki je lociran pod koto
terena ob sami strojnici bazenske tehnike. Prelivna inštalacija vsakega bazena je od prelivnega
žleba bazena do kompenzacijskega bazena izvedena pod določenim padcem in sicer min
0,5% (gravitacijski odtok prelivne vode).
Dodatno je na prelivno instalacijo otroškega bazena vgrajena ročna loputa, ki upravljalcu
kopališča omogoča kasnejšo odprtje sezone oz. predčasno zaprtje sezone obratovanja
otroškega bazena. V sled tega je predviden tudi samo en toplotni izmenjevalec na skupnem
dovodu kopalne vode v male bazene. V primeru zaprtja lopute na prelivni instalaciji je potrebno
odpreti loputo, ki povezuje prelivno instalacijo z meteorno kanalizacijo, tako, da je možno višek
meteornih vod, ki bi padle na površino otroškega bazena odvesti v samo kanalizacijo.
5. PRETOK VODE V BAZENU
V olimpijskem bazenu in bazenu za učenje plavanja (samo del za plavanja) je glede na
predviden sistem modularne izvedbe bazenske školjke izbran horizontalni pretok vode (100% s
strani) preko posebnih impulznih stenskih vstopnih šob. Vstopne šobe so del same bazenske
školjke. Razporeditev šob in pravilna izbira cirkulacije vode po bazenih s stenskimi šobami ni
predmet tega projekta, pač pa je povzeta po proizvajalcu modularne bazenske školjke –
vstopne šobe so vgrajene v samo bazensko školjko. Za pravilno strujanje vode skozi za dva
bazena odgovarja proizvajalec bazenske školjke. Obveza tega projekta je le dovod zadostne
količine obtočne vode do posamezne vstopne stenske šobe ter zagotovitev potrebnega tlaka
na vstopni šobi, ki je povzet po zahtevah proizvajalca bazenske školjke.
V delu bazena za učenje plavanja – del za sprostitev in otroškem bazenu je zaradi same
oblike bazena in dna predviden vertikalni pretok kopalne vode. Vsa filtrirana voda vstopa v
otroški bazen in sprostitveni del bazena za učenje plavanja skozi talne usmerjevalne šobe. V
vseh bazenih je predviden odvod kopalnih vod s pomočjo prelivnih žlebov, ki so nameščeni po
celotnih obodih bazenov (100% odvod preko preliva). To sta sodobna sistema pretoka vode, s
katerima učinkovito odstranimo nečistoče v površinskem sloju kopalne vode v bazenih. Ta
sistema nudita izmenjavo vode po celem volumnu bazena in enakomerno porazdelitev
dezinfekcijskega sredstva. Ob zagonu sistema za pripravo kopalne vode je potrebno obvezno
nastaviti pretoke talnih in stenskih šob, po nastavitvi pa obvezno izvesti barvni preizkus in o
tem sestaviti zapisnik s priloženimi fotografijami.
6. RECIRKULACIJA VODE V BAZENU
Pri obdelavi bazenske vode je v času obratovanja bazena naslednja recirkulacija:
Umazana voda iz bazena odteka preko prelivnega žleba v kompenzacijski bazen. Od tod
filtrska črpalka umazano vodo sesa in jo transportira skozi filtrirno napravo. Kopalna voda
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potuje skozi grobi filter, fini filter napolnjen s steklenimi kroglicami in AO. Tako filtrirana prihaja
v toplotni menjalnik, kjer se dogreje do želene temperature. Po izstopu iz toplotnega
menjalnika sprejme določeno količino dezinfekcijskega sredstva in tako oplemenitena prihaja
preko razvodne tlačne inštalacije in posebnih usmerjevalnih talnih ali stenskih šob v bazen.
7. OGREVANJE KOPALNE VODE
Ogrevanje kopalne vode je izvedeno s ploščnima toplotnima menjalnikoma, ki sta montirana v
obvodnem tlačnem cevovodu skupne tlačne cevi posameznega SISTEM-a. Toplotna
menjalnika sta dimenzionirana na potrebo po toploti za doseganje želenih temp. kopalne vode
po posameznem SISTEM-u v mesecu juniju. V skupni tlačni instalaciji posameznega SISTEMa se vgradita pretočni stikali, ki v primeru, da v tlačni instalaciji proti bazenom ni pretoka
izključijo ogrevanje oz. preusmerijo toploto v delujoči SISTEM. Pred in za toplotnima
izmenjevalcema je predvidena vgradnja termometrov in manometrov tako, da je možno tudi
vizualno spremljati temperature kopalne vode v instalaciji.
Glede na zahteve projektne naloge in želja investitorja je v tej fazi za ogrevanje kopalne vode
predvidena le ena toplotna črpalka zrak-voda. Moč toplotne črpalke je izbrana na način, da
pokrije le potrebe po toploti v času obratovanja bazenov vezanih na skupni toplotni
izmenjevalec na SISTEM-u II s temp. kopalne vode do 30ºC v mesecu juniju. Tekom ostale
sezone, ko se potreba po toploti za bazene vezane na SISTEM II zmanjšuje pa se lahko višek
toplote preusmerja za dogrevanje kopalne vode v olimpijskem bazenu. Tako zasnovan sistem
ogrevanja omogoča tudi, da se vsa proizvedena toplota iz TČ preusmeri le v olimpijski bazen in
ga dogreje do določene temperature kopalne vode, ki pa je odvisna od zunanjih klimatskih
razmer. Za istočasno segrevanje kopalne vode v vseh bazenih bi bilo potrebno namestiti še
eno dodatno toplotno črpalko, kar pa ni predmet te faze izgradnje. Na strani bazenske vode je
vse pripravljeno za vgradnjo dodatne toplotne črpalke.
Priprava ogrevnega medija s toplotno črpalko, dovodni in povratni cevovodi primarne strani
ter vsi potrebni elementi za avtomatsko regulacijo primarne strani niso predmet tega projekta in
so obdelani v projektu splošnih strojnih instalacij. Bazeni se morajo izven obratovalnega
časa kopališča obvezno pokrivati – NI PREDMET PROJEKTA BT!
8. DEZINFEKCIJA KOPALNE VODE
Dezinfekcija bazenske vode za vse bazene bazenskega kompleksa je predvidena z natrijevim
hipokloritom (SIST DIN 19643-1:2012-11, točka 11.2.3.3). Natrijev hipoklorit (min. 12,5%
raztopina) se skladišči v posebnem prostoru v rezervoarjih nameščenih v dodatnih lovilnih
posodah.
Ker dezinfekcija kopalne vode s pomočjo natrijevega hipoklorita zvišuje pH vrednost kopalne
vode je potrebno za zniževanje le te dozirati ustrezno količino pH minus regulatorja (npr.
žveplene kisline). pH minus regulator v posamezni bazen doziramo iz rezervoarjev
nameščenih v dodatnih lovilnih posodah s pomočjo dozirnih črpalk v tlačni cevovod
posameznega bazena.
Vse kemikalije za potrebe dezinfekcije in uravnavanja kopalne vode in flokulans so nameščene
v ločenih lovilnih posodah.
Vzorec kopalne vode za analizo oziroma elektrokemijsko meritev vode za prisotnost prostega
klora, pH vrednosti in redox potenciala, vzamemo iz bazena v sredini najdaljše stranice bazena
in sicer 25 – 30 cm pod vodno gladino ter jo s črpalko vodimo na armaturo za jemanje vzorca
(merilne celice) zato, da pride vzorčna voda čim hitreje na analizator in je meritev čim bolj
točna trenutnim razmeram v bazenu. Zajem vzorca kopalne vode je zaščiten s posebno
rešetko za preprečitev »prisesanja« kopalcev ali nečistoč na sesalno mesto. V olimpijskem
bazenu in sprostitvenem delu bazena za učenje plavanja se vzorec kopalne vode zajema na
dveh mestih in se združen vodi na merilne celice. Iz otroškega in bazena za učenje plavanja je
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vzorec kopalne vode vzet na enem samem mestu. Del vode se tako vodi na merilne celice
višek pa v kompenzacijski bazen posameznega bazena. V sled preprečitve nižanja vodne
gladine bazena v času zaustavitev filtrskega sistema je na tlačni strani predvidena vgradnja
EM ventila v NC izvedbi, ki se tudi v primeru izpada električnega toka samodejno zapre s
pomočjo vzmeti. Meritve kopalne vode za olimpijski, otroški bazen, bazen za učenje plavanja in
delom za sprostitev se izvajajo z ločenimi merilno-regulacijskimi sistemi.
Merilno vodo iz vseh merilnih naprav po postopku merjenja vodimo v kompenzacijski bazen
olimpijskega bazena in s tem preprečimo izgubo vode
9. DEZINFEKCIJA NOG KOPALCEV
Dezinfekcijo nog kopalcev se izvaja pri vstopu kopalcev iz garderobe ali nečistih površin na
bazensko ploščad s pomočjo dezinfekcijskih bazenčkov v katerih se nahaja voda s povečano
vsebnostjo klora.
Voda za obtok skozi dezinfekcijske bazenčke se odvzema iz vodovodne instalacije. Takoj za
priklopom na vodovodno instalacijo je vgrajen dodatni cevni ločevalnik in EM ventil, ki
prepušča vodo preko v obvod vgrajenega klorinatora in razdelilca v posamezen dezinfekcijski
bazenček. Voda iz dezinfekcijskih bazenčkov se preko posebnega odvodnega elementa, ki je
na vrhu pred poškodbami zaščiten z gobico odvaja v bazen za nevtralizacijo.
Dezinfekcijski propustnik je izveden v obliki mulde tako, da je omogočen dostop na bazensko
ploščad tudi invalidnim osebam na invalidnem vozičku. Odvod umazane vode od čiščenja in
praznjenje dezinfekcijskih bazenčkov je izvedeno preko talnega sifona v kanalizacijo.
Predmet tega projekta je le priklop na vodovodno omrežje, vgradnja cevnega ločevalnika, EM
ventila, klorinatorja ter razdelilca s potrebno PVC instalacijo za posamezen dezinfekcijski
bazenček – meja obdelave je zid podzemnega dela strojnice BT.
Vsi ostali razvodi po kompleksu do samih dezinfekcijskih bazenčkov in povratek vode v bazen
za nevtralizacijo niso predmet tega projekta in so obdelani v projektu splošnih SI in zunanje
ureditve.
10. PRAZNJENJE BAZENA IN ODVOD ODPADNIH BAZENSKIH VOD
Praznjenje bazenov (1x letno pred pričetkom kopalne sezone) se vrši preko posebnih talnih
rešetk (dobavljene v sklopu dobave bazenske školjke) v fekalno kanalizacijo. Način odvoda je
obdelan v projektu zunanje ureditve. S praznjenjem bazena lahko pričnemo šele takrat ko
vsebnost prostega klora v kopalni vodi znižamo (nevtraliziramo) pod zakonsko določeno mejno
vrednost za izpust v kanalizacijo (Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo Ur.l RS, št. 64/2012). Ob posameznem bazenu je predviden
betonski jašek v katerem se pod spodnjo koto AB plošče posameznega bazena nahaja ročna
loputa ustrezne dimenzije s pomočjo katere praznimo posamezen bazen oz. posamezen del
bazena.
Vsa odpadna voda od pranja filtrov, varnostna preliva SISTEM-a I in II ter voda od
prečrpavanja iz jaška v tleh ob kompenzacijskih bazenih se zbira v nevtralizacijskem bazenu,
ki isto časno služi tudi kot zadrževalni bazen. Vso tako zbrano odpadno bazensko vodo v tem
bazenu nevtraliziramo (mešanje odpadne bazenske vode s črpalko in doziranjem natrijevega
tiosulfata). 100l rezervoar s pripravljeno raztopino natrijevega tiosulfata je lociran v
podzemnem delu strojnice. Mešanje odpadne bazenske vode v nevtralizacijskem bazenu in
doziranje natrijevega tiosulfata poteka dokler meritve na analizatorju Redox potenciala ne
pokažejo, da je vsebnost prostega klora v odpadni vodi znižana na minimum. Šele, ko meritve
na analizatorju pokažejo, da je odpadna voda ustrezno nevtralizirana se ustvari pogoj za vklop
potopnih črpalk za prečrpavanje odpadne vode v javno kanalizacijo. V nevtralizacijskem
bazenu je vgrajen tudi merilnik nivoja vode v samem bazenu. Višina nivoja vode v
nevtralizacijskem bazenu je prikazana na »Displey-u« nameščenem na elektro komandni
omari tako, da ima vzdrževalec ves čas na voljo podatke o količini odpadne vode v samem
nevtralizacijskem bazenu in ali so ustvarjeni pogoji za pričetek pranja posameznega filtra.
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Pogoj k pristopu pranja filtrov je dovolj prostega volumna v nevtralizacijskem bazenu
ali pa mora biti le ta prazen!
S projektnimi pogoji upravljalca kanalizacijskega omrežja je predpisana max. dovoljena
obremenitev javne kanalizacije in sicer 30l/s. Na osnovi teh pogojev je določena velikost
samega nevtralizacijskega bazena, ki omogoča zadržanje vode od 1x pranja filtra premera
2.800mm in 1x pranja filtra premera 3.000mm. Za prečrpavanje odpadne vode sta predvideni
dve potopni črpalki Elektrokovina VCG510 R1A. Obe potopni črpalki v nevtralizacijskem
bazenu sta vgrajeni na način, da sta pritrjeni z verigami iz nerjavnega jekla AISI 316L in jih je v
primeru okvare možno s pomočjo prirobnic odklopit od instalacije ter jih s pomočjo verig dvigniti
na površje.
V jašek za prečrpavanje, ki se nahaja v tleh ob kompenzacijskih bazenih se odvajajo sledeče
odpadne vode:
 praznjenje kompenzacijskih bazenov,
 pranje prelivnih žlebov,
 praznjenje instalacij v strojnici,
 merilna voda iz razbremenilnega bazena in
 voda od praznjenja filtrskih črpalk.
Iz jaška za prečrpavanje se odpadne vode s pomočjo dveh potopnih črpalk za umazano vodo
prečrpajo v nevtralizacijski bazen odpadnih vod. Potopni črpalki v jašku za prečrpavanje
vklaplja merilnik nivoja vode v jašku. Pri max nivoju, kjer obstaja nevarnost poplave strojnice,
pa se vklopi alarmna naprava in izključijo se vsa postrojenja v njej razen navedenih potopnih
črpalk. Ob vsakokratnem vklopu potopnih črpalk v jašku za prečrpavanje se vklopi dozirna
črpalka za doziranje natrijevega toisulfata, ki dozira natrijev tiosulfat v skupno tlačno cev obeh
črpalk.
Praznjenje tlačnih cevi posameznega bazena se vrši na najnižji točki to je v poglobljenem
jašku v stojnici BT s pomočjo krogelnih pip DN40. Prav tako so na vseh ostalih instalacijah na
najnižjih delih predvidene krogelne pipe DN15 ali DN25 za popolno izpraznitev instalacij
Pri praznjenju in čiščenju bazenov je potrebno obvezno opraviti tudi temeljito čiščenje
kompenzacijske bazena, ter nevtralizacijskega bazena. Čistočo kompenzacijskih bazenov je
potrebno redno spremljati in ju po potrebi tudi večkrat na leto izprazniti, temeljito očistiti in
dezinficirati, saj je čistoča kompenzacijskih bazenov bistvena za kvaliteto kopalne vode.
Predvidena letna količina odpadnih bazenskih vod iz objekta znaša:
Praznjenje bazenov:
Pranje filtrov:
Pranje prelivnih žlebov:

2.800m3
6.000m3
75m3
Skupaj: 8.875m3

11. CEVNA INŠTALACIJA
Cevna inštalacija za bazensko vodo je iz materiala PVC-U za tlak 16, 10 in 6 barov (PN16,
PN10 in PN6). Cevi in fazonski komadi iz PVC-U materiala se spajajo z lepljenjem, pri vgradnji
armatur pa z veznimi pušami in prostimi prirobnicami. Vse cevi, ki potekajo v strojnici morajo
biti konzolirane na ustreznih razdaljah. Cevi je potrebno vgrajevati in konzolirati po navodilih
proizvajalca. Prehode cevi skozi AB stene strojnice in kompenzacijske bazene je potrebno
izvesti vodotesno in sicer v vgradnjo plošč za tesnjenje na skoznjike in opeskanjem. Cevi, ki
potekajo v zemlji je potrebno položiti na peščeno posteljico debeline min. 10cm (okrog peska
cevi, ki so položene na globini možne talne vode je potrebno položiti zaščitni filc ali jih
obbetonirati). Po izvedbi tlačnega preizkusa je potrebno cevi obsipati s peskom v višini min.
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20cm nad cevjo. Cevi razvoda tlačne mreže v olimpijskem bazenu in delu bazena za učenje
plavanja potekajo na oz. ob AB talni plošči bazena. V otroškem bazenu in delu bazena za
učenje plavanja – del za sprostitev je tlačna instalacija vgrajena pod samo AB ploščo na način,
da je obbetonirana in z armaturo togo povezana s samo AB ploščo bazena. Vse tlačne cevi, ki
potekajo pod AB ploščami ali zemlji je potrebno položiti pod padcem min 0,1% proti strojnici,
tako da je omogočeno popolno praznjenje inštalacije v poglobljenem delu strojnice. Prav tako
je potrebno vse instalacije v strojnici izvesti pod padcem min. 0,1% tako je možna njihova
popolna izpraznitev. Za preprečitev zamrzovanja je v sami strojnici BT vgrajen električni
radiator, ki je obdelan v projektu splošnih SI. Sama prelivna instalacije je položena pod
padcem min. 0,5% proti kompenzacijskim bazenom. Na lokaciji bazenov se prelivne cevi
konzolirajo s pomočjo konzol in objemk na AB plošče bazenov. Instalacija za odvzem vzorcev
kopalne vode je od posameznega bazena do strojnice BT izvedena iz PE-HD PN 10.
Na mestih kjer prihaja do povišanih temperatur (izstop zraka iz puhal in toplotnih menjalnikov)
je predvidena vgradnja cevi iz PVC-C materiala obstojnega na povišane temperature, ki se
prav tako spaja z lepljenjem. Na delih kjer se vgrajujejo PVC-C cevi je potrebno uporabiti
fazonske komade iz PVC-C materiala! Na samem izstopu iz puhala za rahljanje filtrske mase
se zaradi ekstremno visoke temperature v dolžini min. 3,5m vgradi pocinkana instalacija, ki se
preko prirobnice spoji s PVC-C instalacijo.
Po končani montaži cevne instalacije je potrebno izvesti tlačni preizkus z vodo in sicer s
tlakom 4bar. O izvedbi tlačnega preizkusa je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga podpišeta
izvajalec in nadzornik nad izvedbo SI del.
Dovoljen razdalje med podporami za PVC-U cevi za temp. do 30°C:
Premer cevi :
Ø25
Ø32
Ø40
Ø50
Ø63
Ø75
Ø90
Ø110

Razdalja med podporami:
65cm
70cm
90cm
110cm
120cm
135cm
150cm
170cm

Premer cevi:
Ø125
Ø140
Ø160
Ø225
Ø250
Ø280
Ø315
Ø400

Razdalja med podporami:
185cm
195cm
210cm
240cm
270cm
290cm
310cm
300cm

12. ČIŠČENJE DNA IN STEN BAZENA
Odstranjevanje nečistoč z dna bazena vršimo s pomočjo posebnega bazenskega sesalca –
robota, po izboru investitorja. Čiščenje je potrebno izvajati v skladu s Pravilnikom o minimalnih
higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (Ur.l. RS, št.
36/2018, 51/18, 52/18), ter smernicami standarda SIST DIN 19643 1-4;2012-11.
13. ČIŠČENJE PRELIVNEGA ŽLEBA BAZENOV
Čiščenje prelivnega žleba bazenov je omogočeno s tem, da so prelivni cevovodi pred vstopom
v kompenzacijska bazena povezane s posebnim cevovodom v jašek za prečrpavanje odpadnih
vod iz tal podzemnega dela strojnice. Na povezovalnem cevovodu je vgrajena ročna armatura,
ki se odpre, ko se začne faza čiščenja žlebov. S to izvedbo prelivne inštalacije preprečimo, da
bi umazana in s čistilnimi sredstvi pomešana voda prišla v stik s kopalno vodo. Pred pričetkom
faze čiščenja prelivnih žlebov je potrebno izklopiti filtrski sistem in dopolnjevanje vode v sam
kompenzacijski bazen. Čiščenje prelivnih žlebov izvajamo najmanj 1x tedensko in sicer po
izvedbi pranja filtrov saj se takrat vodna gladina v kompenzacijskih bazenih zniža pod koto
vstopa prelivnih cevi v sam kompenzacijski bazen.
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14. ODVOD KONDENZA IZPOD FINALNE OBLOGE BAZENOV
Po izboru arhitekta in željah investitorja je finalna obloga talnih AB plošč obeh bazenov
izvedena s posebno bazensko folijo. Zaradi difuzijske netesnosti le te, je predviden odvod
kondenza izpod folije in filca preko talnih šob z večjim številom luknjic na sami plošči šobe.
Šobe se nahajajo na različnih mestih v bazenih. V vsakem bazenu je predvidena min. 1 šoba,
v bazenu za učenje plavanja pa so predviden tri, ki so po ločenih ceveh speljane v jašek z
loputami za praznjenje posameznih bazenov. Na ta način je možno spremljati tudi ali sama
bazenska obloga tesni in na katerem mestu v bazenu prihaja do morebitnega puščanja finalne
obloge.
15. VODNI EFEKTI
V bazenu za učenje plavanja in otroškem bazenu so vgrajeni vodni efekti, kot jih zahteva
investitor po projektni nalogi.
Obtočne črpalke za vodne efekte sesajo bazensko vodo iz bazenov preko posebnih sesalnih
rešetk in jo pošiljajo s pomočjo vodnih efektov nazaj v bazene. Zrak v šobe za hidrozračno
masažo teles kopalcev z vodo in zrakom se dovaja s podtlakom po zračnih ceveh, ki se
nahajajo v prelivnem žlebu bazena pod prelivno rešetko. Maksimalni dovoljen premer lukenj na
sesalnih rešetkah znaša 8mm. Zajem vode za delovanje curkov v otroškem bazenu je izveden
iz tlačne instalacije dovodne vode v otroški bazen. V tlačni instalaciji je vgrajeno pretočno
stikalo, ki omogoča vklop črpalke za curke izključno kadar je v tlačni cevi proti bazenu pretok!
Dovod zraka v klop za zračno masažo je izveden s pomočjo puhal, ki dovajajo zrak iz jaška z
vgrajenimi črpalkami in puhali pod platojem tobogana..
Delovanje vodnih efektov ali atrakcij je vodeno preko računalniškega programa oz. jih je možno
vklopiti tudi preko tlačnih stikal nameščenih ob efektih v samem bazenu.
16. PODVODNA RAZSVETLJAVA
Zaradi večjega občutka prijetnosti in izgleda bazena v nočnem času je vgrajena v bazenu
podvodna razsvetljava s podvodnimi reflektorji. Reflektorji niso predmet tega projekta ampak
bodo obdelani ločeno v projektu elektro instalacij.
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TEHNIČNI IZRAČUN
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1. DOLOČITEV SKUPNE PRETOČNE KOLIČINE FILTRIRNE NAPRAVE
Q = Q 1 + Q2 + Q3
kjer pomenijo:
Q - skupna pretočna količina filtrirne naprave v m3/h,
Q1 - skupna pretočna količina bazenov v m3/h,
Q2 - dodatna pretočna količina zaradi vodnih efektov v m3/h,
Q3 - dodatna pretočna količina zaradi bazenčkov za dezinfekcijo nog
kopalcev v m3/h.
1.1. Določitev osnovne pretočne količine bazenov
Pretočna količina obtočne vode se izračuna po SIST DIN 19643-1:2012-11, točka 8.3, po
enačbi (6) in tabeli (3):
Q1 =

A n
,
ak

kjer pomenijo:
Q1 - osnovna pretočna količina obtočne vode v m3/h,
A - površina vodne gladine bazena v m2,
n - frekvenca kopalcev v h-1,
a - površina vodne gladine, ki jo zavzame en kopalec v m2,
k - faktor obremenitve v m-3 in znaša za izbrani postopek filtracije k= 0,5 m-3.
1.1.1. Olimpijski bazen
Q1 =

0,222  A
k

1.1.2. Bazen za učenje plavanja
Q1 =

0,37  A
k

1.1.3. Otroški bazen
Q1 = 2  V oz. min Q1 = 0,6  A

1.2. Dodatna pretočna količina zaradi vodnih efektov
Dodatna pretočna količina vode zaradi vodnih efektov se izračuna po tabeli (3) SIST DIN
19643-1:2012-11
Q2 =

1,5  P
,
k

kjer pomenijo:
Q2 - dodatna pretočna količina vode zaradi vodnih efektov v m3/h,
P - število oseb, ki se zadržujejo hkrati ob vodnih efektih,
k - faktor obremenitve v m-3 in znaša: k= 0,5 m-3.
Z upoštevanjem faktorja istočasnosti delovanja vodnih efektov (cca.25% vseh vodnih efektov
deluje istočasno), pretočna količina znaša:
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Q2 =

1,5  P
 0,25
k

1.3. Dodatna pretočna količina zaradi bazenčkov za dezinfekcijo nog kopalcev
Dodatna pretočna količina vode zaradi bazenčkov za dezinfekcijo nog kopalcev se izračuna po
tabeli (3) SIST DIN 19643-1:2012-11:
Q3 = V ,
kjer pomenijo:
Q3 - dodatna pretočna količina vode zaradi bazenčkov za dezinfekcijo nog kopalcev (vodni
pragovi) v m3/h,
V - volumen vode v dezinfekcijskem bazenu v m3.
2. VELIKOST KOMPENZACIJSKEGA BAZENA
Koristni ali delovni volumen kompenzacijskega bazena se izračuna po SIST DIN 196431:2012-11, točka 9.5., po enačbah (14-17):
V = VV + VW + VFP
VV = 0,075 

A
 0,075  P  F
a

VW = 0,052  A  10 0 ,144 Q / l
kjer pomenijo:
V - delovni volumen kompenzacijskega bazena v m3,
VV - volumen iztisnjene vode zaradi max. števila kopalcev v m3,
VW - volumen vode zaradi valovanja in pljuskanja vode v bazenu v m3,
VFP - volumen vode za pranje filtra v m3,
A - površina vodne gladine bazena v m2,
a - površina vodne gladine, ki jo zavzema ena oseba v m2, a= 2,7 m2 v bazenih za
neplavalce in a=4 m2 v bazenu za razgibavanje,
P - število oseb, ki se zadržujejo hkrati ob vodnih efektih,
Q - skupna pretočna količina filtrirne naprave v m3/h,
l - dolžina prelivnega žleba v m.
3. DOLOČITEV ŠTEVILA VSTOPNIH ŠOB
n ≥

A
A1

kjer pomenijo:
n - število vstopnih šob,
A - površina vodne gladine bazena v m2,
A1 - površina vodne gladine bazena, ki jo zavzema ena šoba oziroma dovodna cev in sicer:
A1 = 6m2 za bazene z globino vode ≤ 1,35 m,
A1 = 8m2 za bazene z globino vode > 1,35 m.
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4. POVRŠINSKI ODVZEM VODE
4.1. Skupna prelivna količina
Pri izbranem vertikalnem pretoku vode v bazenih se odvaja preko prelivnega žleba naslednja
količina vode:
QP = QP1 + QP2 + QP3,
kjer pomenijo:
QP – skupna prelivna količina v m3/h,
QP1 – pretočna količina obtočne vode za posamezni bazen, v m3/h,
QP2 – iztisnjena količina vode zaradi max. števila kopalcev, v m3/h,
QP3 – količina vode zaradi valovanja in pljuskanja vode, v m3/h,
QP1 = Q
QP2 = 0,075 

QP3 =

A
 0,075  P  F
a

A  0,05
0,25

4.2. Določitev števila prelivnih cevi
nP =

QP
,
qP

kjer pomenijo:
nP – minimalno potrebno število prelivov
QP – skupna prelivna količina vode za posamezen bazen, v m3 / h
qP – pretok skozi posamezno odtočno ali prelivno cev pri izbranem padcu inštalacije v m3/h.
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5. DOLOČITEV TOPLOTNIH MOČI TOPLOTNIH MENJALNIKOV ZA OGREVANJE BAZENSKE
VODE
5.1. Ogrevanje bazenske vode v zunanjih bazenih
5.1.1. Toplota za prvo ogrevanje bazenske vode
Qb =

V    c  (Tv  T p )
t

,

kjer pomenijo:
Qb - toplota za prvo ogrevanje bazenske vode v W,
V - volumen vode v bazenu in kompenzacijskem bazenu v m3,
ρ - gostota vode v kg/m3,
c - specifična toplotna kapaciteta v W/kgK,
Tv - temperatura vode v bazenu v 0C,
Tp - temperatura polnilne (sveže) vode v 0C,
t - čas prvega ogrevanja bazenske vode (zagon) v h.
5.1.2. Transmisijske izgube toplote skozi stene bazena
Qt,s = k  As  (Tv  T p ) ,
kjer pomenijo:
Qt,s - transmisijske izgube toplote skozi stene bazena v W,
k - koeficient toplotne prehodnosti skozi stene bazena v klet v W/m2K,
AS - površina sten bazena v m2,
Tv - temperatura vode v bazenu v 0C,
Tp - temperatura zraka v kleti v 0C.
5.1.3. Transmisijske izgube skozi dno bazena
Qt,d = k  Ad  (Tv  Tk ),
kjer pomenijo:
Qt,d - transmisijske izgube toplote skozi dno bazena v W,
k - koeficient toplotne prehodnosti skozi dno bazena v klet v W/ m2K,
Ad - površina dna bazena v m2,

Tv - temperatura vode v bazenu v 0C,
Tk - temperatura zraka v kleti v 0C.
5.1.4. Transmisijske izgube v kompenzacijskem bazenu
Qt,k = k  Ak  (Tv  Tk ),
kjer pomenijo:
Qt,k - transmisijske izgube v kompenzacijskem bazenu v W,
k - koeficient toplotne prehodnosti skozi stene in dno bazena v klet v W/ m2K,
Ak - površina sten in dna kompenzacijskega bazena v m2,
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Tv - temperatura vode v kompenzacijskem bazenu v 0C,

Tk - temperatura zraka v kleti v 0C.
5.1.5. Izguba toplote zaradi izparevanja bazenske vode
Qi = g  Avg  r

g = (25  19  v z )  ( x ,,  x , )
kjer pomenijo:
Qi - izguba toplote zaradi izparevanja bazenske vode z vodne gladine v W,
g - količina izparele vode na 1 m2 površine bazena v kg/m2,
Avg - površina vodne gladine bazena je zaradi valovanja vode za 20% večja od površine
vode v m2,
r - uparjalna toplota v W/kg,
v z - hitrost zraka nad vodno gladino v m/s,
x,, - vsebnost vlage v nasičenem zraku nad vodno gladino v kg/kg,
x, - vsebnost vlage okolice glede na temperaturo zraka in relativno vlažnost v bazenskem
prostoru v kg/kg.
5.1.6. Izguba toplote zaradi sevanja v atmosfero
Qs = C  A    (Tv  Tz ) ,
kjer pomenijo:
Qs - izguba toplote zaradi sevanja v atmosfero v W,
C - emisijski koeficient za vodo v W/ m2 K4,
 - temperaturni faktor 1 K3,

Tv - temperatura vode v bazenu v K,
Tz - povprečna temperatura zraka nad vodno gladino v K.
Qi - izgube toplote zaradi izparevanja bazenske vode v W.
5.1.7. Izguba toplote zaradi konvekcije v atmosfero
Qk = a  A  (Tv  Tz ) ,
kjer pomenijo:
Qk - izguba toplote zaradi konvekcije z vodne gladine bazena v W,
a - koeficient toplotne prestopnosti v odvisnosti od povprečne hitrosti vetra nad vodno
gladino bazena v W/m2K,
A - površina bazena v m2,
Tv - temperatura vode v bazenu v K,

Tz - povprečna temperatura zraka nad vodno gladino v K.
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5.1.8. Minimalna potrebna toplotna moč toplotnega menjalnika za zagon bazena
Qmin = Qb  Qt , s  Qt ,d  Qt ,k  Qi  Qs  Qk ,
kjer pomenijo:
Qmin - minimalna potrebna toplotna moč toplotnega menjalnika za zagon bazena v W,
Qb - toplota za prvo ogrevanje bazenske vode v W,
Qt,s - transmisijske izgube toplote skozi stene bazena v W,
Qt,d - transmisijske izgube toplote skozi dno bazena v W,
Qt,k - transmisijske izgubev kompenzacijskem bazenu v W,
Qi - izgube toplote zaradi izparevanja bazenske vode v W,
Qs - izgube toplote zaradi sevanja v atmosfero v W,
Qk - izgube toplote zaradi konvekcije z vodne gladine bazena v W.
Dobitki zaradi sončnega sevanja pri izbiri toplotnega menjalnika niso upoštevani.
BAZENI SE IZVEN OBRATOVALNEGA ČASA KOPALIŠČA POKRIVAJO!
5.1.9. Izbrana toplotna moč menjalnika
Qm = Qmin  1,1
kjer pomenijo:
Qm - izbrana toplotna moč menjalnika, ki je zaradi toplotnih izgub v cevovodih primarnega
ogrevnega medija večja za okoli 10% od minimalne potrebne toplotne moči v W,
Qmin - minimalna potrebna toplotna moč menjalnika v W.
Za vsak bazen je izveden tudi preračun porabe toplote v času obratovanja bazena. Potrebna
toplota v času obratovanja bazena je navedena le v rekapitulaciji, sam preračun pa se hrani v
arhivu projektanta.
Pranje filtrov in dodajanje sveže vode se izvaja zvečer, ko v bazenu ni kopalcev. Predviden čas
segrevanje sveže dodane vode zaradi dnevnega št. kopalcev znaša 8 ur.

REZULTATI TEHNIČNEGA IZRAČUNA SO RAZVIDNI IZ TABEL NA NASLEDNJIH STRANEH
(31- 44)
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Tehnični izračun pretočnih količin po DIN 19643-1 / Peščeni filtri
SISTEM I - 50m olimpijski bazen t=26C

Oznaka sistema:

1.Podatki o bazenih vezani na isti filtrski sistem
Bazen:
Olimpijski bazen

Simbol: Količina:
A1
1250
Skupna vodna površina:

A

1250

Enota:
m2
m2

2.Maksimalna dovoljena hitrost vode skozi filter:
Veličina:
Max.dovoljena hitrost pri filtriranju

Simbol: Količina:
vmax
30

Enota:
m/h

3.Pretočne količine vseh bazenov vezanih na sistem [Q]:
a)Izračunane pretočne količine posameznih bazenov:
Veličina:
Pretočna količina olimpijskega bazena
Min. potrebna skupna pretočna količina:
Dejanska izbrana pretočna količina:

Simbol: Količina:
Q1
555,00
Qmin
Q

Enota:
m3/h

555,00
553

m3/h
m3/h

Simbol: Količina:
Q1
553

Enota:
m3/h

b)Dejanske pretočne količine posameznih bazenov:
Veličina:
Pretočna količina olimpijskega bazena
Dejanska skupna pretočna količina:

Q

553

m3/h

4.Izračun potrebne filtrirne površine [Af]:
Veličina:
Min. potrebna filtrirna površina
Dejanska izbrana filtrirna površina
Dejanska hitrost pri filtriranju

Simbol: Količina:
Afmin
18,433
Afdej
18,463
vfdej
29,95

Enota:
m2
m2
m/h

<

30
m/h
Filtrirna hitrost ustreza O.K.

Določitev števila, glede na zahtevano filtrirno površino:
Filtrska posoda
Premer izbranega filtra

Št. filtov: Simbol: Količina: Enota:
3
d
2800
mm
Skupna filtrirna površina:

Filtrirna površina: Enota:
18,463
m2
18,463
m2

Izberem naslednje filtre:
3x peščeni filter premera 2800mm
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5.Izračun delovnega volumna kompenzacijskega bazena [V]:
Veličina:
Volumen iztisnjene vode, zaradi kopalcev
Volumen zaradi valov in pljuskanja vode
Volumen vode potrebne za pranje filtra
Min. potreben delovni volumen:
Dejanski izbran delovni volumen:
Delovna višina kompenzacijskega bazena
Potrebna tlorisna površ. komp. bazena

Simbol: Količina:
VV
20,833
VW
19,677
VFp
36,926
Vmin
77,436
V
85
h
1,5
Akb
56,67

Enota:
m3
m3
m3
m3
m3
m
m2
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Tehnični izračun pretočnih količin po DIN 19643-1 / Peščeni filtri
Oznaka bazena:

Olimpijski bazen 50 x 25m

1.Tehnični podatki o bazenu:
Veličina:
Površina vodne gladine:
Temperatura vode:
Globina vode v bazenu:
Volumen vode v bazenu:
Faktor obremenitve:
Dolžina prelivnega žleba:
Površina, ki jo zavzame en kopalec:
Frekvenca kopalcev na uro
Max. dovoljena hitrost pri filtriranju

Simbol: Količina:
A
1250
t
26
h
1,67
V
2087,50
k
0,5
l
154
a
4,5
n
1
vmax
30

Enota:
m2
oC
m
m3
/
m
m2
h-1
m/h

2.1.Število dezinfekcijskih bazenov vezanih na isti filtrski sistem kot bazen:
Veličina:
Volumen vode v dezinfekcijskem bazenčku
Število dezinfekcijskih bazenčkov

Simbol: Količina:
Vdb
0,5
N
0

Enota:
m3
kos

Simbol: Količina:
Q1
555
Q2
0
Q3
0
Qmin
555
Q
555

Enota:
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

2.Izračun skupne pretočne količine [Q]:
Veličina:
Pretočna količina bazena:
Pretočna količina, zaradi efektov v bazenu
Pretočna količina, dezinf. bazenčkov
Min. potrebna skupna pretočna količina:
Dejanska izbrana pretočna količina:

4.Izračun delovnega volumna kompenzacijskega bazena [V]:
Veličina:
Volumen iztisnjene vode, zaradi kopalcev
Volumen zaradi valov in pljuskanja vode

Simbol: Količina:
VV
20,833
VW
19,677

Enota:
m3
m3

Simbol: Količina:
Qp1
555
Qp2
20,833
Qp3
250
Qp
825,833

Enota:
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

5.Izračun skupne prelivne količine [Qp1 ]:
Veličina:
Pretočna količina obtočne vode,
Iztisnjena količina vode zaradi kopalcev
Količina vode zaradi valov in pljuskanja
Skupna prelivna količina
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6.Določitev števila prelivnih cevi [np ]:
Veličina:
Simbol: Količina:
Qp
Skupna prelivna količina
825,833
qp
Pretok skozi odt. cev fi160, pri padcu 0.5%
52
npmin
Min. potrebno število prelivnih odtokov fi160
16
np
Dejansko izbrano število
22
qpdej
Dejanski pretok skozi odt. cev
37,538

Enota:
m3/h
m3/h
kos
kos
m3/h

7.Izračun maksimalne urne obremenitve bazena s kopalci [N]
in urna potreba po dodajanju sveže vode zaradi kopalcev:
Veličina:
Simbol: Količina:
278
Max. urna obremenitev bazena s koplaci:
N
Max. urna potreba po dodajanju sveže vode
qdod
8,33

Enota:
kopalcev
m3/h

8.Menjava vode v bazenu:
Veličina:
Volumen vode v bazenu:
Pretočna količina obtočne vode:
Število menjav na uro:
Potreben čas za 1x menjavo vode
Potreben čas za 1x menjavo vode

Simbol: Količina:
V
2088
Qp
555
m
n
0,27
3,76
t
t
225,68

Enota:
m3
m3/h
h-1
h
min
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Tehnični izračun pretočnih količin po DIN 19643-1 / Peščeni filtri
SISTEM I - mali b. s temperaturo do 30C

Oznaka sistema:

1.Podatki o bazenih vezani na isti filtrski sistem
Bazen:
Otroški bazen
Bazen za učenje plavanja

Simbol: Količina:
A2
150
A3
383,5

Skupna vodna površina:

A

533,5

Enota:
m2
m3
m2

2.Maksimalna dovoljena hitrost vode skozi filter:
Veličina:
Max.dovoljena hitrost pri filtriranju

Simbol: Količina:
vmax
30

Enota:
m/h

3.Pretočne količine vseh bazenov vezanih na sistem [Q]:
a)Izračunane pretočne količine posameznih bazenov:
Veličina:
Pretočna količina otroškega bazena
Pretočna količina baz. za učenje plavanja
Min. potrebna skupna pretočna količina:
Dejanska izbrana pretočna količina:

Simbol: Količina:
Q2
91,2
Q3
332,29
Qmin
Q

Enota:
m3/h
m3/h

423,49
420

m3/h
m3/h

Simbol: Količina:
Q2
90
Q3
330

Enota:
m3/h
m3/h

b)Dejanske pretočne količine posameznih bazenov:
Veličina:
Pretočna količina otroškega bazena
Pretočna količina baz. za učenje plavanja
Dejanska skupna pretočna količina:

Q

420

m3/h

4.Izračun potrebne filtrirne površine [Af]:
Veličina:
Min. potrebna filtrirna površina
Dejanska izbrana filtrirna površina
Dejanska hitrost pri filtriranju

Simbol: Količina:
Afmin
14,000
Afdej
14,130
vfdej
29,724

Enota:
m2
m2
m/h

<

30
m/h
Filtrirna hitrost ustreza O.K.

Določitev števila, glede na zahtevano filtrirno površino:
Filtrska posoda
Premer izbranega filtra

Št. filtov: Simbol: Količina: Enota:
2
d
3000
mm
Skupna filtrirna površina:

Filtrirna površina: Enota:
14,130
m2
14,130
m2

Izberem naslednje filtre:
2x peščeni filter premera 3.000mm
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5.Izračun delovnega volumna kompenzacijskega bazena [V]:
Veličina:
Volumen iztisnjene vode, zaradi kopalcev
Volumen zaradi valov in pljuskanja vode
Volumen vode potrebne za pranje filtra
Min. potreben delovni volumen:
Dejanski izbran delovni volumen:
Delovna višina kompenzacijskega bazena
Potrebna tlorisna površ. komp. bazena

Simbol: Količina:
VV
15,187
VW
10,038
VFp
42,390
Vmin
67,614
V
75
h
1,5
Akb
50,000

Enota:
m3
m3
m3
m3
m3
m
m2
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Tehnični izračun pretočnih količin po DIN 19643-1 / Peščeni filtri
Otroški bazen

Oznaka bazena:

1.Tehnični podatki o bazenu:
Veličina:
Površina vodne gladine:
Temperatura vode:
Globina vode v bazenu:
Volumen vode v bazenu:
Faktor obremenitve:
Dolžina prelivnega žleba:
Površina, ki jo zavzame en kopalec:
Frekvenca kopalcev na uro
Max. dovoljena hitrost pri filtriranju

Simbol: Količina:
A
150
t
do 30
h
0,3
V
29,25
k
0,5
l
50
a
2,7
n
1
vmax
30

Enota:
m2
oC
m
m3
/
m
m2
h-1
m/h

2.Efekti vgrajeni v bazen in število oseb, ki se istočasno zadržuje ob efektih:
Vrsta efekta:
Vodni curek

Število efektov:
4

Veličina:
Število oseb, ki so hkrati ob efektih
Faktor istočasnosti delovanja efektov

Število oseb na efekt: Skupaj oseb:
0,5
2
Skupaj:
2

Simbol: Količina:
P
2
F
0,2

Enota:
kopalec
/

Simbol: Količina:
Q1
90
Q2
1,2
Q3
0
min
Q
91,2
Q
90

Enota:
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

3.Izračun skupne pretočne količine [Q]:
Veličina:
Pretočna količina bazena:
Pretočna količina, zaradi efektov v bazenu
Pretočna količina, dezinf. bazenčkov
Min. potrebna skupna pretočna količina:
Dejanska izbrana pretočna količina:

4.Določitev števila vstopnih šob v bazen [nvst ]
Veličina:
1. Min. potrebno št. vstopov (pretok 7m3/h)
2. Min. potrebno št. vstopov (površina 6m2)
Vstopna hitrost vode v bazen za primer 1.
Vstopna hitrost vode v bazen za primer 2.
Dejansko izbrano število vstopnih mest
Dejanska hitrost vstopa vode v bazen

Simbol: Količina:
nvstmin
13
nvstmin
25
vvsto
0,707
vvsto
0,364
nvst
24
vvsto
0,379

Enota:
kos
kos
m/s
m/s
kos
m/s
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5.Izračun delovnega volumna kompenzacijskega bazena [V]:
Veličina:
Volumen iztisnjene vode, zaradi kopalcev
Volumen zaradi valov in pljuskanja vode

Simbol: Količina:
VV
4,197
VW
4,294

Enota:
m3
m3

Simbol: Količina:
Qp1
90
Qp2
4,197
Qp3
30
Qp
124,197

Enota:
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

Veličina:
Simbol: Količina:
Qp
Skupna prelivna količina
124,197
Pretok skozi odt. cev fi110, pri padcu 0.5%
qp
18
npmin
Min. potrebno število prelivnih odtokov fi110
6,90
np
Dejansko izbrano število
10
qpdej
Dejanski pretok skozi odt. cev
12,420

Enota:
m3/h
m3/h
kos
kos
m3/h

6.Izračun skupne prelivne količine [Qp1 ]:
Veličina:
Pretočna količina obtočne vode,
Iztisnjena količina vode zaradi kopalcev
Količina vode zaradi valov in pljuskanja
Skupna prelivna količina

7.Določitev števila prelivnih cevi [np ]:

8.Izračun maksimalne urne obremenitve bazena s kopalci [N]
in urna potreba po dodajanju sveže vode zaradi kopalcev:
Veličina:
Simbol: Količina:
56
Max. urna obremenitev bazena s kopalci
N
1,67
Max. urna potreba po dodajanju sveže vode
qdod

Enota:
kopalcev
m3/h

9.Menjava vode v bazenu:
Veličina:
Volumen vode v bazenu:
Pretočna količina obtočne vode:
Število menjav na uro
Potreben čas za 1x menjavo vode
Potreben čas za 1x menjavo vode

Simbol: Količina:
V
29
Qp
90
nm
3,08
t
0,33
t
19,50

Enota:
m3
m3/h
h-1
h
min
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Tehnični izračun pretočnih količin po DIN 19643-1 / Peščeni filtri
Oznaka bazena:

Bazen za učenje plavanja

1.Tehnični podatki o bazenu:
Veličina:
Površina vodne gladine:
Temperatura vode:
Globina vode v bazenu:
Volumen vode v bazenu:
Faktor obremenitve:
Dolžina prelivnega žleba:
Površina, ki jo zavzame en kopalec:
Frekvenca kopalcev na uro
Max. dovoljena hitrost pri filtriranju

Simbol: Količina:
A
383,5
t
do 30
h
0,8
V
306,8
k
0,5
l
87,9
a
2,7
n
1
vmax
30

Enota:
m2
oC
m
m3
/
m
m2
h-1
m/h

2.Efekti vgrajeni v bazen in število oseb, ki se istočasno zadržuje ob efektih:
Vrsta efekta:
Hidrozračna masaža
Sedežna zračna masaža
Slap

Število efektov:
4
12
2

Veličina:
Število oseb, ki so hkrati ob efektih
Faktor istočasnosti delovanja efektov

Število oseb na efekt: Skupaj oseb:
1
4
1
12
1
2
Skupaj:
18

Simbol: Količina:
P
18
F
0,25

Enota:
kopalec
/

2.1.Vodni tobogani in drče:
Vrsta efekta:
Vodni tobogan

Število efektov:
1

Dodatke za efekt:
Skupaj pretok: Enota:
35
35
m3/h
Skupaj:
35
m3/h

3.Izračun skupne pretočne količine [Q]:
Veličina:
Pretočna količina bazena:
Pretočna količina, zaradi efektov v bazenu
Pretočna količina zaradi toboganov in drč
Pretočna količina, dezinf. bazenčkov
Min. potrebna skupna pretočna količina:
Dejanska izbrana pretočna količina:

Simbol: Količina:
Q1
283,79
Q2
13,5
Q2.1
35
Q3
0
Qmin
332,29
Q
330

Enota:
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
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4.Določitev števila vstopnih šob v bazen [nvst ]
Veličina:
1. Min. potrebno št. vstopov (pretok 7m3/h)
2. Min. potrebno št. vstopov (površina 6m2)
Vstopna hitrost vode v bazen za primer 1.
Vstopna hitrost vode v bazen za primer 2.
Dejansko izbrano število vstopnih mest
Dejanska hitrost vstopa vode v bazen

Simbol: Količina:
nvstmin
47
nvstmin
64
vvsto
0,707
vvsto
0,522
nvst
64
vvsto
0,521

Enota:
kos
kos
m/s
m/s
kos
m/s

5.Izračun delovnega volumna kompenzacijskega bazena [V]:
Veličina:
Volumen iztisnjene vode, zaradi kopalcev
Volumen zaradi valov in pljuskanja vode

Simbol: Količina:
VV
10,990
VW
5,743

Enota:
m3
m3

Simbol: Količina:
Qp1
330
Qp2
10,990
Qp3
76,7
Qp
417,690

Enota:
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

Veličina:
Simbol: Količina:
Qp
Skupna prelivna količina
417,690
qp
Pretok skozi odt. cev fi110, pri padcu 0.5%
18
npmin
Min. potrebno število prelivnih odtokov fi110
23
np
Dejansko izbrano število
30
Dejanski pretok skozi odt. cev
qpdej
13,923

Enota:
m3/h
m3/h
kos
kos
m3/h

6.Izračun skupne prelivne količine [Qp1 ]:
Veličina:
Pretočna količina obtočne vode,
Iztisnjena količina vode zaradi kopalcev
Količina vode zaradi valov in pljuskanja
Skupna prelivna količina

7.Določitev števila prelivnih cevi [np ]:

8.Izračun maksimalne urne obremenitve bazena s kopalci [N]
in urna potreba po dodajanju sveže vode zaradi kopalcev:
Veličina:
Simbol: Količina:
142
Max. urna obremenitev bazena s kopalci
N
4,26
Max. urna potreba po dodajanju sveže vode
qdod

Enota:
kopalcev
m3/h

9.Menjava vode v bazenu:
Veličina:
Volumen vode v bazenu:
Pretočna količina obtočne vode:
Število menjav na uro
Potreben čas za 1x menjavo vode
Potreben čas za 1x menjavo vode

Simbol: Količina:
V
307
Qp
330
nm
1,08
0,93
t
55,78
t

Enota:
m3
m3/h
h-1
h
min
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Izračun toplotnih moči toplotnih menjalnikov - Domžale
Oznaka izračuna:

Rekapitulacija toplotnih moči

1.Vodne površine in temperature bazenov:
Veličina:
Zunanji 50m olimpijski bazen
Zunanji otroški bazen
Zunanji bazen za učenje plavanja
Vodna površina pokritih bazenov

Simbol: Količina:
A1
1250
A2
150
A3
384
A

1783,5

Enota: Temp.: Enota:
oC
m2
26
m2
30
oC
oC
m2
30
m2

2. Potrebne toplotne moči (velikosti) topl. menjalnikov bazenov za prvo segrevanje kopalne vode:
Veličina:
Zunanji 50m olimpijski bazen
Zunanji otroški bazen
Zunanji bazen za učenje plavanja
Potrebna topl. moč toplotnih menjalnikov

Simbol: Količina:
Q1
1250
Q2
175
Q3
515
Q

1940

Enota:
kW
kW
kW
kW

3. Potreba po toploti na topl. menjalniku v času obratovanja:
Veličina:
Zunanji 50m olimpijski bazen
Zunanji otroški bazen
Zunanji bazen za učenje plavanja
Potrebna topl. moč toplotnih menjalnikov

Simbol: Količina:
Q1
1050
Q2
175
Q3
465
Q

1690

Enota:
kW
kW
kW
kW

4. Potreba po dodajanju sveže vode zaradi kopalcev
Veličina:
Zunanji 50m olimpijski bazen
Zunanji otroški bazen
Zunanji bazen za učenje plavanja
Potreba po dodajanju sveže vode:

Simbol: Količina:
Vd1
8,33
Vd2
1,67
Vd3
4,26
Q

14,26

Enota:
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

5.Upoštevani podatki o klimatskih razmerah za Ljubljano - JUNIJ
in temperaturi polnilne vode pri določitvi moči toplotnih menjalnikov:
Veličina:
Simbol: Količina:
vz
Hitrost zraka nad vodno gladino (zaščitena lega):
1,5
Upoštevana temp. zunanjega zraka - junij:
Tzj
17,8
Temperatura polnilne in dodajne sveže vode:
T
12

Enota:
m/s
oC
oC
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Izračun toplotnih moči toplotnih menjalnikov - zunanji bazeni
Oznaka bazena:

Zunanji 50m olimpijski bazen

1.Tehnični podatki o bazenu:
Veličina:
Simbol: Količina:
Površina vodne gladine:
A
1250
Temperatura vode v bazenu:
T
26
Globina vode v bazenu - povprečna:
h
1,67
Volumen vode v bazenu:
V
2087,5
Obseg bazena:
l
150
As
Površina sten bazena:
250,5
Površina, ki jo zavzame en kopalec:
a
4,5
Max. urna obremenitev bazena s kopalci:
n
278
Vd
Dodajanje sveže vode (30l po kopalcu):
8,33
Čas prvega segrevanja bazenske vode - zagon:
t
120

Enota:
m2
oC
m
m3
m
m2
m2
kop.
m3/h
ur

1.1.Tehnični podatki o kompenzacijskem bazenu:
Veličina:
Simbol: Količina:
Vk
Volumen vode v kompenzacijskem bazenu:
75
Ak
Površina sten in dna kompenzacijskega bazena:
100
Tp
Temperatura polnilne vode:
12

Enota:
m3
m2
oC

1.2.Podatki o predvidenih klimatskih razmerah (deloma zaščitena lega):
Veličina:
Povprečna temperatura zraka:
Relativna vlažnost:
Povprečna hitrost vetra:

Simbol: Količina:
Tz
17,8
fi
60
vz
1,5

Enota:
oC
%

m/s

2.Izračun toplotne moči menjalnika za ogrevanje bazenske vode:
Veličina:
Simbol: Količina:
Enota:
Qb
Toplota za prvo segrevanje bazenske vode:
294.323,46
W
Transmisijske izgube toplote skozi stene bazena: Qt,s
7.086,14
W
Qt,d
Transmisijske izgube toplote skozi dno bazena:
44.200,00
W
Qt,k
Transmisijske izgube toplote v komp. bazenu:
2.828,80
W
Qi
Izgube toplote zaradi izparevanja baz. vode:
696.573,42
W
Qs
Izgube toplote zaradi sevanja v atmosfero:
56.990,00
W
Izgube toplote zaradi konvekcije z vodne gladine: Qk
41.717,50
W
Qmin
Min. potrebna toplotna moč menjalnika zagon:
1.143.719,32
W
Qm
Izbrana potrebna toplotna moč menjalnika:
1250
kW
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Izračun toplotnih moči toplotnih menjalnikov - zunanji bazeni
Oznaka bazena:

Zunanji otroški bazen

1.Tehnični podatki o bazenu:
Veličina:
Simbol: Količina:
Površina vodne gladine:
A
150
Temperatura vode v bazenu:
T
30
Globina vode v bazenu:
h
0,12
Volumen vode v bazenu:
V
29,25
Obseg bazena:
l
50
Površina sten bazena:
As
6
Površina, ki jo zavzame en kopalec:
a
2,7
Max. urna obremenitev bazena s kopalci:
n
56
Vd
Dodajanje sveže vode (30l po kopalcu):
1,67
Čas prvega segrevanja bazenske vode - zagon:
t
80

Enota:
m2
oC
m
m3
m
m2
m2
kop.
m3/h
ur

1.1.Tehnični podatki o kompenzacijskem bazenu:
Veličina:
Simbol: Količina:
Vk
Volumen vode v kompenzacijskem bazenu:
0
Ak
Površina sten in dna kompenzacijskega bazena:
0
Tp
Temperatura polnilne vode:
12

Enota:
m3
m2
oC

1.2.Podatki o predvidenih klimatskih razmerah (deloma zaščitena lega):
Veličina:
Povprečna temperatura zraka:
Relativna vlažnost:
Povprečna hitrost vetra:

Simbol: Količina:
Tz
17,8
fi
60
vz
1,5

Enota:
oC
%

m/s

2.Izračun toplotne moči menjalnika za ogrevanje bazenske vode:
Veličina:
Simbol: Količina:
Enota:
Toplota za prvo segrevanje bazenske vode:
Qb
7.677,69
W
Transmisijske izgube toplote skozi stene bazena: Qt,s
212,16
W
Qt,d
Transmisijske izgube toplote skozi dno bazena:
6.364,80
W
Qt,k
Transmisijske izgube toplote v komp. bazenu:
W
Qi
Izgube toplote zaradi izparevanja baz. vode:
118.611,50
W
Qs
Izgube toplote zaradi sevanja v atmosfero:
10.174,80
W
Izgube toplote zaradi konvekcije z vodne gladine: Qk
7.448,10
W
Qmin
Min. potrebna toplotna moč menjalnika zagon:
150.489,05
W
Qm
Izbrana potrebna toplotna moč menjalnika:
175
kW
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Izračun toplotnih moči toplotnih menjalnikov - zunanji bazeni
Oznaka bazena:

Zunanji bazen za učenje plavanja

1.Tehnični podatki o bazenu:
Veličina:
Simbol: Količina:
Površina vodne gladine:
A
383,5
Temperatura vode v bazenu:
T
30
Globina vode v bazenu:
h
0,8
Volumen vode v bazenu:
V
306,8
Obseg bazena:
l
88
As
Površina sten bazena:
70,4
Površina, ki jo zavzame en kopalec:
a
2,7
Max. urna obremenitev bazena s kopalci:
n
142
Vd
Dodajanje sveže vode (30l po kopalcu):
4,26
Čas prvega segrevanja bazenske vode - zagon:
t
80

Enota:
m2
oC
m
m3
m
m2
m2
kop.
m3/h
ur

1.1.Tehnični podatki o kompenzacijskem bazenu:
Veličina:
Simbol: Količina:
Vk
Volumen vode v kompenzacijskem bazenu:
65
Ak
Površina sten in dna kompenzacijskega bazena:
90
Tp
Temperatura polnilne vode:
12

Enota:
m3
m2
oC

1.2.Podatki o predvidenih klimatskih razmerah (deloma zaščitena lega):
Veličina:
Povprečna temperatura zraka:
Relativna vlažnost:
Povprečna hitrost vetra:

Simbol: Količina:
Tz
17,8
fi
60
vz
1,5

Enota:
oC
%

m/s

2.Izračun toplotne moči menjalnika za ogrevanje bazenske vode:
Veličina:
Simbol: Količina:
Enota:
Qb
Toplota za prvo segrevanje bazenske vode:
97.591,92
W
Transmisijske izgube toplote skozi stene bazena: Qt,s
2.489,34
W
Qt,d
Transmisijske izgube toplote skozi dno bazena:
16.272,67
W
Qt,k
Transmisijske izgube toplote v komp. bazenu:
3.182,40
W
Qi
Izgube toplote zaradi izparevanja baz. vode:
303.250,07
W
Qs
Izgube toplote zaradi sevanja v atmosfero:
26.013,57
W
Izgube toplote zaradi konvekcije z vodne gladine: Qk
19.042,31
W
Qmin
Min. potrebna toplotna moč menjalnika zagon:
467.842,29
W
Qm
Izbrana potrebna toplotna moč menjalnika:
515
kW
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PROJEKTANTSKI POPIS DEL IN OPREME
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

Opomba:
Popis del in opreme za pripravo kopalne vode je
izdelan na podlagi PZI Načrta priprave kopalne
vode in vodni efekti št. GB.006 / PZI. Pred izdelavo
ponudbe po spodnjih popisih je potrebno obvezno
pregledati celoten PZI načrt št. GB.006/PZI, april
2019, ter v primeru nejasnosti kontaktirati odg.
projektanta načrta. V ceno je potrebno zajeti vse
stroške povezane z gradnjo, to je nabavo materiala,
transportne stroške pripravljalna dela, montažo,
razrez, zavarovanja in stroške morebitnih dodatnih
raziskav. Vgrajevati je dovoljeno le prvovrstni
material z ustreznimi Izjavami o lastnostih, certifikati
in atesti. Ves material je potrebno ustrezno
skladiščiti, ter ga pred vgradnjo pregledati,
morebitno poškodovani material takoj odstraniti iz
gradbišča. Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z
navodili proizvajalcev in v pogojih, ki so predpisani
za izvedbo posameznih del ter upoštevanjem vseh
varnostnih ukrepov za varno delo. Dela lahko
izvajajo le usposobljeni monterji s certifikati od
dobaviteljev opreme, da so usposobljeni za delo z
njihovimi proizvodi!
Kot prilogo v ponudbi po tem popisu je potrebno
predati tabelo z navedbo proizvajalcev ponujenih
naprav in opreme bazenske tehnike po specifikaciji
iz popisa!
V kolikor se bo za pripravo ponudbe uporabljala ta
excell-ova tabela si mora uporabnik sam urediti
povezave za pravilno množenje, seštevanje in
prenos vrednosti v posamezne celice!

Demontažna dela
Demontažna dela:
● demontaža celotne prelivne, tlačne in instalacije
tobogana z opremo bazenske tehnike, ki se nahaja
deloma v kinetah, deloma v zemlji, vključno z
odvozom na deponijo.
kpl

1

● demontaža kompletnih instalacij in elementov
bazenske tehnike ob kompenzacijskem bazenu
(cevi, lopute, črpalke, filtra premera 600mm,
elektroinstalacije...). Demontaža se izvede na način,
da se še uporabni elementi predajo investitorju,
preostali material pa se odpelje na deponijo. Kateri
elementi ostanejo in kateri se odpeljejo na deponijo
je pred pričetkom demontaže potrebno zapisniško
ugotoviti z investitorjem.
kpl

1
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● pazljiva demontaža toplotne črpalke in predaja le te
investitorju za možno kasnejšo vgradnjo za dodatno
dogrevanje kopalne vode v otroškem bazenu.
Slednje ni predmet projeta BT.
kpl

Cena na enoto:

Cena skupaj:

1

● demontaža kompletnih instalacij in elementov
bazenske tehnike v strojnici bazenske tehnike
vključno
z jeklenima
filtrskima
posodama
napolnjenih s filtrsko maso (cevi, lopute, črpalke,
puhala, toplotni izmenjevalec, elektroinstalacije....).
Demontaža se izvede na način, da se še uporabni
elementi predajo investitorju, preostali material pa
se odpelje na deponijo. Kateri elementi ostanejo in
kateri se odpeljejo na deponijo je pred pričetkom
demontaže potrebno zapisniško ugotoviti z
investitorjem.
kpl

1

kpl

1

● pazljiva demontaža kompletnih instalacij in
elementov obstoječe dezinfekcije kopalne vode plinski klor. Pred demontažo izvesti vse ukrepe za
preprečitev uhajanja plinskega klora in poskrbeti za
osebna zaščitna sredstva. Demontaža se izvede na
način, da se še uporabni elementi predajo
investitorju, preostali material pa se odpelje na
deponijo. Kateri elementi ostanejo in kateri se
odpeljejo na deponijo je pred pričetkom demontaže
potrebno zapisniško ugotoviti z investitorjem

Demontažna dela, skupaj:

-
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

1. 50m OLIMPIJSKI BAZEN
1.1. Filtrirni SISTEM I

Dobava in montaža naslednjih elementov:
● fini peščeni filter FI.1, FI.2 in FI.3 - filtrska posoda
po DIN 19605 in DIN 19643 izdelana iz visoko
kvalitetnega, s steklenimi vlakni ojačanega
poliestra, izdelana po sodobnem postopku
laminiranja. Zunanjost filtrske posode je gladka,
odporna na mehanske in kemične vplive ter UV
obstojna. Barva filtrske posode RAL po izboru
investitorja. Filtrska posoda je znotraj zaščitena s
kemično odporno oblogo in ima na spodnjem delu
filtrsko ploščo s PVC šobami, ki so razporejene na
način da zagotavljajo enakomeren pretok filtrirane
vode ter poskrbijo za enakomerno porazdelitev
pralne vode v fazi pranja filtra in enakomeren odtok
preko lijaka. Širina reže na šobi znaša 0,2mm.
Filtrska posoda je opremljena s priključki za vodo,
revizijskimi odprtinami, odprtino za opazovanje
filtrske mase, priključki za odzračenje, zrak in
praznjenje ter ušesi za transport. Filtrska posoda
ustreza zahtevam AD - Merkblatt N1, za delovni tlak
2,5bar.
Filtrska posoda je do določene višine napolnjena s
steklenimi kroglicami različnih granulacij in AO, ki
predstavljajo filtrirni sloj v skupni debelini 1.200mm.
Dimenzije posode:
● nazivni premer:
● skupna višina:
● filtrirna površina:
● število svečk:
● teža:

Ø 2.800 mm
3.450 mm
6,15 m2
492 kos
2.300 kg

Priključki na posodi:
DN300
● vstop surove vode:
● izstop filtrirane vode: DN300
DN500
● polnilna odprtina:
odprtina
za
montažo,
●
revizijo in praznjenje: DN500
● odprtina za vizualno kontrolo : DN200
● odzračevanje posode: DN65
DN80
● priključek za zrak:
R 1 1/2"
● praznjenje posode:
(kot npr. TECHNOL, tip Atlantic ali podobno)
kpl

3
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● cevni sistem peščenega filtra (križ filtra) iz PVC
cevi, vseh potrebnih PVC fazonskih kosov, vse za
tlak 10bar (PN10), Ø225, Ø280 in Ø315, inox
vijakov, matic in podložk - navojne palice niso
ustrezne, vključno s pnevmatskimi pogoni loput,
opremljenimi s končnimi stikali, elektromagnetnimi
razvodniki in dušilni bloki
kpl

3

● mehko tesneča loputa s pnevmatskim pogonom za
tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko
vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno bravnano z
integriranimi
prirobničnimi
tesnili,
disk
hidrodinamične oblike z do visokega sijaja
poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak
max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni
potrebno.
DN315
DN250
DN200
DN80

kos
kos
kos
kos

3
3
9
3

● nepovratni ventil, PVC-C
Ø 90, DN80

kos

3

● cevni sistem za odzračenje peščenega filtra iz PVC
cevi in PVC fazonskih kosov, vse za tlak 10bar
kpl
(PN10), Ø75

3

● avtomatski odzračnik, PVC
Ø 75, DN65

kos

3

● krogelni ventil, PVC
Ø 75, DN65

kos

3

● plošča v vgrajenima pipama za odvzem vzorcev
kopalne vode pred vstopom in izstopom iz filtra, ter
manometroma za kontrolo diferenčnega tlaka pred
kpl
in za filtrom

3

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● polnitev filtrske posode s steklenimi kroglicami s
certifikatom NSF/ANSI61 in slojem aktivnega oglja
iz kokosove lupine v skupni debelini 1.200mm. Sloji
so navedeni od zgoraj navzdol:
FI.1, FI.2 in FI.3
višina sloja
Aktivno oglje iz kokosove lupine
150mm
● "AO K814" granulacija 1,2-2,4mm
steklene kroglice:
● granulacija 0,5-0,8mm
● granulacija 1,2-2,5mm
● granulacija 3,4-4,0mm

750mm
150mm
150mm
kpl

3
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● nizkotlačna centrifugalna črpalka 1.1, 1.2 in 1.3 za
obtočno kopalno vodo v vertikalni izvedbi z
integriranim grobim filtrom z veliko filtrirno površino
z luknjicami Ø3mm. Odpiranje pokrova filtra je
enostavno brez uporabe orodja. V črpalki je
izvedena interna cirkulacija za izpiranje tesnila
drsnega obroča s pomočjo črpalnega medija ter
odzračenje preko ročnega krogelna ventila. Motor je
zračno hlajen z zaščito IP55. Črpalka in motor imata
skupno gred, ki je nameščena v ojačanem
uležajenju. Tesnenje na strani črpalke je izvedeno s
tesnili drsnega obroča iz silicijevega karbida, ki se
ne obrablja in ne potrebuje vzdrževanja. Motor je na
strani črpalke izveden s posebno zatesnitvijo proti
brizgajoči vodi. Material ohišja črpalke in vmesno
ohišje GG-25, tekač G-CuAl10Ni, ohišje filtra GG-25
z notranje strani zaščiteno z epoxijem, pokrov filtra
GG-25 na strani vode trdo gumiran, filter in gred
motorja 1.457. Temperaturno območje medija -5 do
+60°C. Črpalka je opremljena s frekvenčnim
regulatorjem, ter manometrom na sesalni in tlačni
strani za spremljanje zamašenosti filtra v črpalki.
Karakteristike:
filtriranje
pranje
185 m3/h
300 m3/h
● pretočna količina:
12,3 mVS
● manometrična višina: 17 mVS
● moč elektromotorja: 15 kW
1500 min-1
● število vrtljajev:
DN200
● sesalni priključek:
DN150
● tlačni priključek:
pozicija
priključkov
v
skladu z načrtom!
●
● frekvenčni regulator
d=665 x h=1.247mm
● dimenzije cca.:
● učinkovitost motorja: IE2
3 ~ 400V
● napetost:
(kot npr. Herborner UNIBAD 150-301/1504X-W2
ali podobno)
● rezervni grobi filter za filtrsko črpalko

kpl

3

kos

3

kpl

1

● material za konzole iz nerjavnega jekla, tangit lepilo
in razredčilo ter ostali drobni montažni material

1.1. Filtrirni SISTEM I, skupaj:

-

1.2. Oprema kompenzacijskega bazena in
elementi v AB steni strojnice
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za PVC cev
Ø 315
Ø 280
Ø 110
Ø 63

kos
kos
kos
kos

3
4
6
1
-5-

Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● vrtanje lukenj v AB steno debeline 30cm in
naknadno vodotesno tesnenje prebojev, vključno s
skoznikom, za cev
kos
Ø 32
kos
Ø 25
kos
Ø 20

4
5
5

● cev, PVC - 10 bar (PN 10)
Ø 280
Ø 110
Ø 25

m
m
m

3
1
1

● cev, PVC - 6 bar (PN 6)
Ø 315
Ø 280
Ø 110
Ø 63

m
m
m
m

3
1
20
1

● T-kos 90°, PVC
Ø 315
Ø 280
Ø 110

kos
kos
kos

2
1
2

● koleno 90º, PVC
Ø 315
Ø 110

kos
kos

1
8

● koleno 45º, PVC
Ø 280

kos

3

● reducirka, PVC
Ø 315 - 160
Ø 280 - 160
Ø 160 - 110

kos
kos
kos

2
1
3

● cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi
Ø 110
Ø 25

kos 10
kos 1

● material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4401,
tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni
material

kpl

1

● lestev višine 3,5m iz nerjavnega jekla 1.4301 z
nedrsečimi prečkami za vstop v kompenzacijski
bazen (znotraj), komplet s sidrnim in pritrdilnim
kpl
nerjavnim materialom

1

1.2. Oprema kompenzacijskega bazena, skupaj:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

-

1.3. Elementi v dnu in steni bazenske školjke
Zajemajo:
● tlačne priključne cevi
-6-

Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● prelivne priključne cevi,
● priključno cev praznjenje bazena in
● inštalacijo za jemanje vzorca kopalne vode za analizo
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cevi položene v AB ploščo in stene bazenske
školjke je potrebno opeskati ter na njih namestiti
plošče za tesnjenje
● skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za
PVC prelivne cevi:
Ø 200
Ø 63

kos
kos

2
1

m
m
m

6
4
6

● T-kos 90°, PVC
Ø 280

kos

1

● koleno 90°, PVC
Ø 200
Ø 63

kos
kos

1
2

● reducirka, PVC
Ø 280 - 200

kos

2

● adapter, PVC
Ø 63 - 2" NN

kos

1

● ravna šoba za odovod kondenza izpod bazenske
folije iz plastike ABS, UV obstojna. Šoba je
namenjena za vgradnjo v beton in nerjavnim
vijačnim materialom - DOBAVITELJ BAZENSKE
ŠKOLJKE
kpl
Samo MONTAŽA

1

● cev, PVC - 10 bar (PN 10)
Ø 280
Ø 200
Ø 63

● šoba za zajem vzorčne vode iz bazena, namenjena
za bazen z bazensko folijo vključno s prirobnico,
potrebnimi tesnili in nerjavnim vijačnim materialom,
z zaščitno rešetko, ki je oblikovana na način, da ščiti
pred nevarnostjo prisesanja kopalcev ali zajema
nečistoč - DOBAVITELJ BAZENSKE ŠKOLJKE
Samo PRIKLOP
● kapa, PVC
Ø 200
Ø 63

kpl

2

kos
kos

2
1
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● tipski element za praznjenje bazena z okvirjem in
sidri iz nerjavnega jekla 1.4401, dimenzije
1.137x562mm namenjen za vgradnjo v bazen z
bazensko folijo vključno s prirobnicami za
privarjenje bazenske folije ter nerjavnim vijačnim
materialom. Dovoljen premer luknjic na rešetki
znaša max. 8mm. - DOBAVITELJ BAZENSKE
ŠKOLJKE
kpl
Samo MONTAŽA

2

● tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni
material

1

kpl

Cena na enoto:

Cena skupaj:

-

1.3. Elementi v dnu in steni bazenske školjke, skupaj:

1.4. Vezne inštalacije
1.4.1. Sesalni in tlačni cevovod od kompenzacijskega
bazena do priključka na filtrirni SISTEM I
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cev, PVC - 10 bar (PN 10)
Ø 280
Ø 225
Ø 160

m
m
m

50
3
2

● T-kos 90°, PVC
Ø 280

kos

4

● koleno 90°, PVC
Ø 280
Ø 225

kos 14
kos 3

● koleno 45°, PVC
Ø 280
● reducirka, PVC
Ø 280 - 225
Ø 225 - 160

kos

6

kos
kos

6
3

● vezna puša - mufna, PVC
Ø 280

kos

6

● cevni odcep, PVC
Ø 280 x 1/2", NN
Ø 225 x 1/2", NN

kos
kos

3
3

● lepilni nastavek, PVC
Ø 280
Ø 225
Ø 160

kos 22
kos 3
kos 3

● prosta prirobnica, PN10, PVC, z vijačnim in tesnilnim
materialom
kos 22
Ø 280
kos 3
Ø 225
-8-

Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:
kos

3

kos

3

● mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje,
odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za
medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili,
disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja
poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak
max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni
potrebno.
kos
DN250

8

● pipica za manometer, MS
1/2" x 1/2"

kos

6

● manovakuumeter, Ø80 mm, merno področje, -1 do
+1,5 bar
R 1/2"

kos

3

● manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar
R 1/2"

kos

3

● cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi
Ø 280

kos 18

Ø 160

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● nepovratna loputa RSK, namenjena vertikalni ali
horizontalni vgradnji, odporna na klorirano bazensko
vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo PN10, O-ring tesnilo. Posebno vzdrževaje lopute ni
potrebno. Material ohišja in diska 1.4408.
DN250

● material za konzole iz nerjavnega jekla, tangit lepilo
in razredčilo ter ostali drobni montažni material
kpl

1

1.4.2. Tlačna inštalacija od filtrirnega SISTEM-a I
do vstopnih impulznih šob v steni bazenske
školjke olimpijskega bazena
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cev, PVC - 10 bar (PN 10)
Ø 400
Ø 315
Ø 280
Ø 250
Ø 225
Ø 200
Ø 140
Ø 125
Ø 90

m 20
m 5
m 145
m 7
m 40
m 14
m 15
m 7
m 18

-9-

Št. in opis pozicije:
● cev, PVC-C - 10 bar (PN 10)
Ø 160

En.: Kol.:
m

2

● T-kos 90° - reduciran, PVC
Ø 400 - Ø 315 - Ø 400
Ø 400 - Ø 225 - Ø 400
Ø 315 - Ø 225 - Ø 315
Ø 280 - Ø 160 - Ø 280
Ø 250 - Ø 160 - Ø 250
Ø 225 - Ø 160 - Ø 225
Ø 200 - Ø 160 - Ø 200
Ø 125 - Ø 90 - Ø 125

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

1
3
1
8
1
2
2
7

● koleno 90°, PVC
Ø 400
Ø 280
Ø 225
Ø 140
Ø 125
Ø 90

kos 2
kos 6
kos 10
kos 2
kos 7
kos 15

● koleno 45°, PVC
Ø 280
Ø 225

kos
kos

5
3

● reducirka, PVC
Ø 400 - 280
Ø 315 - 280
Ø 315 - 225
Ø 225 - 160
Ø 225 - 140
Ø 160 - 140
Ø 160 - 125
Ø 160 - 90
Ø 140 - 125
Ø 125 - 90

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

1
1
1
1
1
1
5
8
2
7

● navrtalna objemka PN10, PP
Ø 280 - 1 1/2" NN
Ø 160 - 1" NN
Ø 140 - 1" NN

kos
kos
kos

4
4
2

● adapter, PVC
Ø 50 - 1 1/2" ZN
1/2 NN - 1" ZN

kos
kos

2
8

● vezna puša - mufna, PVC
Ø 400
Ø 280
Ø 250
Ø 225
Ø 200
Ø 140

kos 1
kos 20
kos 1
kos 3
kos 2
kos 2

● lepilni nastavek, PVC
Ø 400
Ø 280

kos
kos

Cena na enoto:

Cena skupaj:

2
4
-10-

Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:
kos
kos
kos

4
2
2

● lepilni nastavek, PVC-C
Ø 160

kos

5

● prosta prirobnica, PN10, PVC, z INOX vijačnim in
tesnilnim materialom - navojne palice niso ustrezne
Ø 400
Ø 280
Ø 225
Ø 160
Ø 140

kos
kos
kos
kos
kos

2
4
4
2
2

● prosta prirobnica, PN10, PVC-C, z INOX vijačnim in
tesnilnim materialom - navojne palice niso ustrezne
kos
Ø 160

4

● mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje,
odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za
medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili,
disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja
poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak
max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni
potrebno.
DN400
DN250
DN200
DN150

kos
kos
kos
kos

1
2
2
1

● cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi
Ø 400
Ø 315
Ø 280
Ø 225

kos 6
kos 2
kos 12
kos 8

Ø 225
Ø 160
Ø 140

● termometer s potopno tulko, Ø80 mm, merno področje,
( 0 - 60 C)
kos
R 1/2"

4

● manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar
R 1/2"

kos

2

● pipica za popolno praznjenje instalacije

kos 12

Cena na enoto:

Cena skupaj:
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● turbinski merilnik pretoka bazenske vode za vradnjo
v cevno instalacijo vključno s 4" večbarvnim LCD
monitorjem za prikaz trenutnega pretoka, skupnega
pretoka, hitrosti medija ter kontrolnimi tipkami iz
silikona. Merilnik pretoka za napajanje z 12 do 24V
DC. Ohišje merilnika ABS, silikonska tesnila, zaščita
IP65, temp. območje delovanja -20 do +70°C, rel.
vlaga 0-95% (brez kondenza), 3x izhodi (1x 420mA, 2xSSR). Monitor za prikaz parametrov je
ločene izvedbe namenjen za vgradnjo v
elektroomaro. Skupaj z merilcem pretoka je
potrebno dobaviti tudi navrtno objemko z vsem
potrebnim materialom za montažo merilnika na
cevno instalacijo Ø280. Merilnik pretoka z
možnostjo prenosa signalov na računalnik.
kpl

2

kpl

1

● nizkotlačna centrifugalna linijska črpalka 1.5, v
vertikalni izvedbi, kotna izvedba priključkov - za
točno pozicijo glej načrt, za obtočno vodo skozi
toplotni menjlanik SISTEM-a I. V črpalki je izvedena
interna cirkulacija za izpiranje tesnila drsnega
obroča s pomočjo črpalnega medija. Motor je
zračno hlajen z zaščito IP55. Črpalka in motor imata
skupno gred, ki je nameščena v ojačanem
uležajenju. Tesnenje na strani črpalke je izvedeno s
tesnili drsnega obroča iz silicijevega karbida. Motor
je na strani črpalke izveden s posebno zatesnitvijo
proti brizgajoči vodi. Material ohišja črpalke in
vmesno ohišje EN-GJL-250 s 100% HPC prevleko
zunaj in min. 400μm znotraj, tekač CuAl10Ni, gred
motorja 1.457. Temperaturno območje medija -5 do
+60°C. Črpalka je opremljena s frekvenčnim
regulatorjem, ter manometrom na sesalni in tlačni
strani za spremljanje delovanja črpalke, vključno s
tipskim podstavkom za črpalko
Karakteristike:
150 m3/h
● pretočna količina:
● manometrična višina: 6 mVS
● moč elektromotorja: 4,0 kW
1500 min-1
● število vrtljajev:
DN125
● sesalni priključek:
DN125
● tlačni priključek:
● frekvenčni regulator
● učinkovitost motorja: IE2
3 ~ 400V
● napetost:
(kot npr. herborner.D125-250A-0440L-W2B ali
podobno)

-12-

Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● ploščni prenosnik toplote razstavljive (vijačne)
protitočne izvedbe moči 1.250kW primeren za
klorirano bazensko vodo, material plošč prenosnika
AISI 316L, material tesnila plošč iz EPDM. Dovoljen
obratovalni tlak 10 bar. Podatki za sekundarno stran
(bazenska voda) v času obratovanja dt=6C (2632C), padec tlaka 34,48kPa (max. dovoljen 40kPa),
debelina
plošče
0,5mm,
dimenzije
TM
609x1.371x946mm,
priključki
DN150,
teža
praznega izmenjevalca 676kg, vključno s toploto
izolacijo prenosnika primerno za aplikacijo
ogrevanja. Podatki za primarno stran (ogrevna
voda) 40% mešanica voda - glikol, max. dovoljen
padec 50kPa.
kpl

1

kpl

3

● material za konzole v strojnici iz nerjavnega jekla,
tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni
kpl
material

1

● konzole iz nerjavnega jekla višine do 1500mm za
cevi položene ob bazenu na AB plošči, sidrane na
AB ploščo bazena, z možnostjo poljubne višine
vgradnje objemke, sidrne plošče, sidrni vijaki,
objemke z gumijasto podlogo za cevi od Ø90 do
kpl
Ø280- vse nerjavno jeklo

1

● pretočno stikalo za vgradnjo v cevno instalacijo

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● priključevanje cevi Ø90 z lepljenjem na impulzne
šobe vgrajene v sami steni bazenske školjke, ki jih
kos 22
dobavi dobavitelj bazenske školjke

1.4.3. Prelivna inštalacija bazena od
priključkov v prelivnem žlebu do
kompenzacijskega bazena
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cev, PVC - 6 bar (PN 6)
Ø 315
Ø 280
Ø 250
Ø 225
Ø 200
Ø 160
Ø 90

m
m
m
m
m
m
m

82
42
16
24
15
68
25

● T-kos 90°, PVC
Ø 280
Ø 160

kos 1
kos 22

● T-kos 90° - reduciran, PVC
Ø 315 - Ø 160 - Ø 315
Ø 280 - Ø 160 - Ø 280
Ø 250 - Ø 160 - Ø 250
Ø 225 - Ø 160 - Ø 225

kos
kos
kos
kos

6
4
2
4
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Št. in opis pozicije:
Ø 200 - Ø 160 - Ø 200

En.: Kol.:
kos

Cena skupaj:

2

● koleno 90°, PVC
Ø 160
Ø 90

kos 4
kos 44

● koleno 45°, PVC
Ø 315
Ø 280
Ø 200
Ø 160

kos
kos
kos
kos

● reducirka, PVC
Ø 315 - 280
Ø 280 - 250
Ø 280 - 225
Ø 250 - 225
Ø 225 - 200
Ø 200 - 160
Ø 160 - 90

kos 2
kos 2
kos 2
kos 2
kos 2
kos 2
kos 44

● vezna puša - mufna, PVC
Ø 315
Ø 280
Ø 250
Ø 225
Ø 200
Ø 160

kos 10
kos 6
kos 2
kos 2
kos 2
kos 4

● konzole iz nerjavnega jekla višine do 1500mm za
cevi položene ob bazenu na AB plošči, sidrane na
AB ploščo bazena, z možnostjo poljubne višine
vgradnje objemke, sidrne plošče, sidrni vijaki,
objemke z gumijasto podlogo za cevi od Ø160 do
kpl
Ø315- vse nerjavno jeklo

Cena na enoto:

8
5
4
6

1

● priključevanje cevi Ø90 z lepljenjem na priključne
elemente v prelivnem žlebu v sami bazenske
kos 44
školjke, ki jih dobavi dobavitelj bazenske školjke

1.4.4. Ostale vezne inštalacije
Zajemajo:
● praznjenje filtrske posode
● praznjenje bazena v kanalizacijo - meja betonski
jašek z loputo za praznjenje
● praznjenje kompenzacijskega bazena v jašek za
prečrpavanje
● odduh kompenzacijskega bazena
● nivokaz z elektrodami za regulacijo dopolnjevanja
polnilne vode v kompenzacijski bazen
● dovod polnilne vode (vodovodne vode) za prvo
polnjenje bazena in dopolnjevanje
● inštalacijo za čiščenje prelivnega žleba olimpijskega
bazena v prečrpalni jašek
-14-

Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● inštalacijo za popolno izpraznitev tlačne instalacije
olimpijskega bazena
● inštalacijo za odvod kondenza iz olimpijskega
bazena
● inštalacijo za odvod merilne vode in merilnih naprav

Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cev iz nerjavnega jekla 1.4404 za tlak 10 bar (PN
10)
potopljena
v
odpadno
bazensko
v
nevtralizacijskem bazenu, vključno z navojnimi
fazonskimi elementi, kolčaki, PTFE tesnilnim
materialom ter sidrnim materialom iz nerjavnega
Ø 88,9

m

54

● tankostenske sistemske cevi za pitno vodo iz
nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088,
material 1.4401/1.4571, vključno s potrebnimi
sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom, prehodnimi
elementi, spajanje s stisljivimi spoji ter toplotno in
protikondečno izolacijo in sidrnimi objemkami ter
sidrnim materialom
Ø 32
Ø 25

m
m

6
6

● cev, PVC - 16 bar (PN 16)
Ø 32
Ø 25

m
m

12
12

● cev, PVC - 10 bar (PN 10)
Ø 280
Ø 110
Ø 90
Ø 63
Ø 50

m
m
m
m
m

6
30
15
6
16

● cev, PVC - 6 bar (PN 6)
Ø 315
Ø 110
Ø 63

m
m
m

9
2
10

● transparentna cev, PVC
Ø 110

m

3

● T-kos 90°, PVC
Ø 110
Ø 90
Ø 50
Ø 32
Ø 25

kos
kos
kos
kos
kos

7
6
2
4
4

● koleno 90°, PVC
Ø 110
Ø 90
Ø 63
Ø 50

kos 17
kos 2
kos 2
kos 6
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:
kos
kos

8
8

● koleno 45°, PVC
Ø 110
Ø 63
Ø 50

kos
kos
kos

2
4
6

● vezna puša - mufna, PVC
Ø 110
Ø 90
Ø 50
Ø 32
Ø 25

kos
kos
kos
kos
kos

5
2
3
4
4

● reducirka, PVC
Ø 110 - 90
Ø 110 - 50
Ø 90 - 75
Ø 90 - 50
Ø 50 - 32
Ø 32 - 25

kos
kos
kos
kos
kos
kos

4
2
3
3
2
1

● privijalo, nerjavno jeklo 1.4404
3" ZN - 3", NN

kos

2

● navrtalna objemka PN10, PP
Ø 110 - 1" NN

kos

3

● adapter, PVC
Ø 90 - 3" NN
Ø 32 - 1 ZN
Ø 20 - 1/x NN
Ø 1" ZN - 1/2" NN

kos
kos
kos
kos

2
1
3
2

● lepilni nastavek, PVC
Ø 280
Ø 110
Ø 90

kos 2
kos 19
kos 4

Ø 32
Ø 25

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● prosta prirobnica, PN10, PVC, z vijačnim in tesnilnim
materialom
kos 2
Ø 280
kos 19
Ø 110
kos 4
Ø 90
● mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje,
odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za
medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili,
disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja
poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak
max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni
potrebno.
kos
DN250
kos
DN100

1
8
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:
kos

2

kos
kos
kos
kos

1
5
2
2

● elektromotorni ventil v NC izvedbi, zaščita IP65,
napetost 230V - 50Hz
kos
Ø 90, DN80

1

● elektronski regulator nivoja vključno z nivojskimi
sondami
za
regulacijo
nivoja
vode
v
kompenzacijskem bazenu ter zaščito filtrskih črpalk
pred suhim tekom
kpl

1

● krogelna pipa z ročko in priključkom za gibljivo
gumijasto cev
kos
DN20

2

● termometer s potopno tulko, Ø80 mm, merno področje,
( 0 - 60 C)
kos
R 1/2"

2

● turbinski vodomer za horizontalno vgradnjo s
prirobničnim priključkom PN10. Ohišje vodomerja
GG 25 zaščiten z epoxi premazom dvoljenim za
pitno vodo, številčnico in zaščitnim pokrovom z
možnostjo naknadne namestitve optičnega senzorja
in prenosa podatkov
kos
DN80, Qn=40m3/h, L=225mm

1

● cevna objemka - konzola, PP, za PVC cevi
Ø 110
Ø 90
Ø 63
Ø 50
Ø 32
Ø 32

kos
kos
kos
kos
kos
kos

16
8
2
12
16
16

● lestev višine 4m iz nerjavnega jekla 1.4301 z
nedrsečimi prečkami za vstop v jašek za praznjenje,
komplet s sidrnim in pritrdilnim nerjavnim
kpl
materialom

1

● strešna kapa iz inox materiala na odduhu iz
kompenzacijskih bazeno na strehi strojnice, komplet
s
tesnilnim,
sidrnim,
pritrdilnim
nerjavnim
kpl
materialom. Oblika kape po izboru arhitekta

1

● material za konzole nerjavno jeklo, tangit lepilo in
razredčilo ter ostali drobni montažni material

1

DN80
● krogelni ventil, PVC
Ø 110, DN100
Ø 50, DN40
Ø 32, DN25
Ø 25, DN20

1.4. Vezne inštalacije, skupaj:

kpl

Cena na enoto:

Cena skupaj:

-
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

2. BAZEN ZA UČENJE PLAVANJA in OTROŠKI BAZEN
2.1. Filtrirni SISTEM II

Dobava in montaža naslednjih elementov:
● fini peščeni filter FII.1 in FII.2 - filtrska posoda po
DIN 19605 in DIN 19643 izdelana iz visoko
kvalitetnega, s steklenimi vlakni ojačanega
poliestra, izdelana po sodobnem postopku
laminiranja. Zunanjost filtrske posode je gladka,
odporna na mehanske in kemične vplive ter UV
obstojna. Barva filtrske posode RAL po izboru
investitorja. Filtrska posoda je znotraj zaščitena s
kemično odporno oblogo in ima na spodnjem delu
filtrsko ploščo s PVC šobami, ki so razporejene na
način da zagotavljajo enakomeren pretok filtrirane
vode ter poskrbijo za enakomerno porazdelitev
pralne vode v fazi pranja filtra in enakomeren odtok
preko lijaka. Širina reže na šobi znaša 0,2mm.
Filtrska posoda je opremljena s priključki za vodo,
revizijskimi odprtinami, odprtino za opazovanje
filtrske mase, priključki za odzračenje, zrak in
praznjenje ter ušesi za transport. Filtrska posoda
ustreza zahtevam AD - Merkblatt N1, za delovni tlak
2,5bar.
Filtrska posoda je do določene višine napolnjena s
steklenimi kroglicami različnih granulacij in AO, ki
predstavljajo filtrirni sloj v skupni debelini 1.200mm.
Dimenzije posode:
● nazivni premer:
● skupna višina:
● filtrirna površina:
● število svečk:
● teža:

Ø 3.000 mm
3.450 mm
7,07 m2
564 kos
3.000 kg

Priključki na posodi:
DN300
● vstop surove vode:
● izstop filtrirane vode: DN300
DN500
● polnilna odprtina:
odprtina
za
montažo,
●
revizijo in praznjenje: DN500
● odprtina za vizualno kontrolo : DN200
● odzračevanje posode: DN80
DN100
● priključek za zrak:
R 1 1/2"
● praznjenje posode:
(kot npr. TECHNOL, tip Atlantic ali podobno)
kpl

2
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● cevni sistem peščenega filtra (križ filtra) iz PVC
cevi, vseh potrebnih PVC fazonskih kosov, vse za
tlak 10bar (PN10), Ø225, Ø280 in Ø315 inox
vijakov, matic in podložk - navojne palice niso
ustrezne, vključno s pnevmatskimi pogoni loput,
opremljenimi s končnimi stikali, elektromagnetnimi
kpl
razvodniki in dušilni bloki

2

● mehko tesneča loputa s pnevmtaskim pogonom za
tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko
vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno bravnano z
integriranimi
prirobničnimi
tesnili,
disk
hidrodinamične oblike z do visokega sijaja
poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak
max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni
potrebno.
DN315
DN250
DN200
DN100

kos
kos
kos
kos

2
4
4
2

● nepovratni ventil, PVC-C
Ø 110, DN100

kos

2

● cevni sistem za odzračenje peščenega filtra iz PVC
cevi in PVC fazonskih kosov, vse za tlak 10bar
kpl
(PN10), Ø90

2

● avtomatski odzračnik, PVC
Ø 90, DN80

kos

2

● krogelni ventil, PVC
Ø 90, DN80

kos

2

● plošča v vgrajenima pipama za odvzem vzorcev
kopalne vode pred vstopom in izstopom iz filtra, ter
manometroma za kontrolo diferenčnega tlaka pred
kpl
in za filtrom

2

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● polnitev filtrske posode s steklenimi kroglicami s
certifikatom NSF/ANSI61 in slojem aktivnega oglja
iz kokosove lupine v skupni debelini 1.200mm. Sloji
so navedeni od zgoraj navzdol:
FII.1 in FII.2
višina sloja
Aktivno oglje iz kokosove lupine
150mm
● "AO K814" granulacija 1,2-2,4mm
steklene kroglice:
● granulacija 0,5-0,8mm
● granulacija 1,2-2,5mm
● granulacija 3,4-4,0mm

750mm
150mm
150mm
kpl

2
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● nizkotlačna centrifugalna črpalka 2.1 in 2.2 za
obtočno kopalno vodo v vertikalni izvedbi z
integriranim grobim filtrom z veliko filtrirno površino
z luknjicami Ø3mm. Odpiranje pokrova filtra je
enostavno brez uporabe orodja. V črpalki je
izvedena interna cirkulacija za izpiranje tesnila
drsnega obroča s pomočjo črpalnega medija ter
odzračenje preko ročnega krogelna ventila. Motor je
zračno hlajen z zaščito IP55. Črpalka in motor imata
skupno gred, ki je nameščena v ojačanem
uležajenju. Tesnenje na strani črpalke je izvedeno s
tesnili drsnega obroča iz silicijevega karbida, ki se
ne obrablja in ne potrebuje vzdrževanja. Motor je na
strani črpalke izveden s posebno zatesnitvijo proti
brizgajoči vodi. Material ohišja črpalke in vmesno
ohišje GG-25, tekač G-CuAl10Ni, ohišje filtra GG-25
z notranje strani zaščiteno z epoxijem, pokrov filtra
GG-25 na strani vode trdo gumiran, filter in gred
motorja 1.457. Temperaturno območje medija -5 do
+60°C. Črpalka je opremljena s frekvenčnim
regulatorjem, ter manometrom na sesalni in tlačni
strani za spremljanje zamašenosti filtra v črpalki.
Karakteristike:
filtriranje
pranje
210 m3/h
350 m3/h
● pretočna količina:
12,5 mVS
● manometrična višina: 17,5 mVS
● moč elektromotorja: 22 kW
1500 min-1
● število vrtljajev:
DN200
● sesalni priključek:
DN150
● tlačni priključek:
● pozicija priključkov v skladu z načrtom!
● frekvenčni regulator
d=665 x h=1.345mm
● dimenzije cca.:
● učinkovitost motorja: IE2
3 ~ 400V
● napetost:
(kot npr. Herborner UNIBAD 150-301/2204X-W2
ali podobno)
● rezervni grobi filter za filtrsko črpalko

kpl

2

kos

2

kpl

1

● material za konzole iz nerjavnega jekla, tangit lepilo
in razredčilo ter ostali drobni montažni material

2.1. Filtrirni SISTEM II, skupaj:

-

2.2. Oprema kompenzacijskega bazena in
elementi v AB steni strojnice
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za PVC cev
kos
Ø 315
kos
Ø 280
kos
Ø 250

1
4
2
-20-

Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:
kos
kos
kos

1
3
1

● vrtanje lukenj v AB steno debeline 30cm in
naknadno vodotesno tesnenje prebojev, vključno s
skoznikom, za cev.
kos
Ø 25

3

● cev, PVC - 10 bar (PN 10)
Ø 280
Ø 110
Ø 25

m
m
m

2
1
3

● cev, PVC - 6 bar (PN 6)
Ø 315
Ø 280
Ø 250
Ø 140
Ø 110
Ø 63

m
m
m
m
m
m

12
2
3
3
16
1

● T-kos 90°, PVC
Ø 280
Ø 250
Ø 110

kos
kos
kos

2
1
2

● T-kos 90° - reduciran, PVC
Ø 250 - Ø 160 - Ø 250

kos

1

● koleno 90º, PVC
Ø 315
Ø 140
Ø 110

kos
kos
kos

3
1
6

● koleno 45º, PVC
Ø 280

kos

2

● reducirka, PVC
Ø 280 - 160
Ø 250 - 160
Ø 160 - 140
Ø 160 - 110

kos
kos
kos
kos

2
1
1
3

● cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi
Ø 315
Ø 110
Ø 25

kos
kos
kos

3
8
3

● material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4401,
tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni
kpl
material

1

● lestev višine 3,5m iz nerjavnega jekla 1.4301 z
nedrsečimi prečkami za vstop v kompenzacijski
bazen (znotraj), komplet s sidrnim in pritrdilnim
kpl
nerjavnim materialom

1

Ø 140
Ø 110
Ø 63

Cena na enoto:

Cena skupaj:
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

2.2. Oprema kompenzacijskega bazena, skupaj:

Cena na enoto:

Cena skupaj:
-

2.3. Elementi v dnu in steni bazenske školjke
Zajemajo:
● tlačne priključne
● tlačne cevi pod ploščo otroškega bazena in dela
bazena za učenje za plavanje
● prelivne priključne cevi,
● priključno cev praznjenje bazena in
● inštalacijo za jemanje vzorca kopalne vode za analizo
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cevi položene v AB ploščo in stene bazenske
školjke je potrebno opeskati ter na njih namestiti
plošče za tesnjenje
● skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za
PVC cevi:
Ø 160
Ø 140
Ø 110
Ø 63
● cev, PVC - 10 bar (PN 10)
Ø 280
Ø 225
Ø 200
Ø 160
Ø 140
Ø 110
Ø 90
Ø 75
Ø 63
● T-kos 90°, PVC
Ø 280
Ø 160
Ø 140
Ø 110
Ø 75
Ø 63
● križ 90°, PVC
Ø 110
● koleno 90°, PVC
Ø 160
Ø 140
Ø 110
Ø 90
Ø 63

kos 2
kos 2
kos 3
kos 42

m 6
m 7
m 10
m 18
m 3
m 42
m 1,5
m 29
m 85

kos 1
kos 3
kos 1
kos 5
kos 13
kos 12

kos

2

kos 1
kos 2
kos 9
kos 3
kos 49

● koleno 45°, PVC
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Št. in opis pozicije:
Ø 160
Ø 140

En.: Kol.:
kos
kos

Cena skupaj:

2
2

● reducirka, PVC
Ø 280 - 225
Ø 280 - 200
Ø 160 - 140
Ø 160 - 110
Ø 140 - 110
Ø 110 - 90
Ø 110 - 75
Ø 110 - 63
Ø 75 - 63

kos 1
kos 1
kos 3
kos 3
kos 2
kos 1
kos 13
kos 1
kos 26

● adapter, PVC
Ø 90 - 3" ZN
Ø 63 - 2" NN

kos 3
kos 42

● ravna šoba za odovod kondenza izpod bazenske
folije iz plastike ABS, UV obstojna. Šoba je
namenjena za vgradnjo v beton in nerjavnim
vijačnim materialom - DOBAVITELJ BAZENSKE
ŠKOLJKE
kpl
Samo MONTAŽA

Cena na enoto:

4

● šoba za zajem vzorčne vode iz bazena, namenjena
za bazen z bazensko folijo vključno s prirobnico,
potrebnimi tesnili in nerjavnim vijačnim materialom,
z zaščitno rešetko, ki je oblikovana na način, da ščiti
pred nevarnostjo prisesanja kopalcev ali zajema
nečistoč - DOBAVITELJ BAZENSKE ŠKOLJKE
Samo PRIKLOP

kpl

4

● vstopna šoba iz plastike ABS, inox vstopno ploščo,
UV obstojna s ploščo za nastavitev želenega
pretoka. Šoba je namenjena za vgradnjo bazen z
bazensko folijo vključno s prirobnico na katero se
privari bazenska folija, potrebnimi tesnili in
nerjavnim vijačnim materialom
Ø 180 x 2"
kos 39
(kot npr. vstopna šoba Myrtha Pools)
● kapa, PVC
Ø 140
Ø 110
Ø 63

kos 2
kos 3
kos 43

● tipski element za praznjenje bazena iz ABS plastike
s perforiranim pokrovom nerjavnega jekla 1.4401,
dimenzije Ø225x225mm namenjen za vgradnjo v
bazen z bazensko folijo vključno s prirobnicami in
tesnili za pritrditev folije ter nerjavnim vijačnim
materialom. Dovoljen premer luknjic na rešetki
znaša max. 8mm. - DOBAVITELJ BAZENSKE
ŠKOLJKE
kpl
Samo MONTAŽA

3
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● tipski element za praznjenje bazena z okvirjem in
sidri iz nerjavnega jekla 1.4401, dimenzije
692x562mm namenjen za vgradnjo v bazen z
bazensko folijo vključno s prirobnicami za
privarjenje bazenske folije ter nerjavnim vijačnim
materialom. Dovoljen premer luknjic na rešetki
znaša max. 8mm. - DOBAVITELJ BAZENSKE
ŠKOLJKE
kpl
Samo MONTAŽA

2

● tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni
material

1

kpl

Cena na enoto:

Cena skupaj:

-

2.3. Elementi v dnu in steni bazenske školjke, skupaj:

2.4. Vezne inštalacije
2.4.1. Sesalni in tlačni cevovod od kompenzacijskega
bazena do priključka na filtrirni SISTEM II
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cev, PVC - 10 bar (PN 10)
Ø 280
Ø 225
Ø 160

m
m
m

34
2
1

● T-kos 90°, PVC
Ø 280

kos

2

● koleno 90°, PVC
Ø 280
Ø 225

kos 10
kos 2

● koleno 45°, PVC
Ø 280

kos

4

● reducirka, PVC
Ø 280 - 225
Ø 225 - 160

kos
kos

4
2

● vezna puša - mufna, PVC
Ø 280

kos

4

● cevni odcep, PVC
Ø 280 x 1/2", NN
Ø 225 x 1/2", NN

kos
kos

2
2

● lepilni nastavek, PVC
Ø 280
Ø 225
Ø 160

kos 14
kos 2
kos 2

● prosta prirobnica, PN10, PVC, z vijačnim in tesnilnim
materialom
kos 14
Ø 280
-24-

Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:
kos
kos

2
2

kos

2

● mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje,
odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za
medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili,
disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja
poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak
max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni
potrebno.
kos
DN250

5

● pipica za manometer, MS
1/2" x 1/2"

kos

4

● manovakuumeter, Ø80 mm, merno področje, -1 do
+1,5 bar
R 1/2"

kos

2

● manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar
R 1/2"

kos

2

● cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi
Ø 280

kos 12

Ø 225
Ø 160

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● nepovratna loputa RSK, namenjena vertikalni ali
horizontalni vgradnji, odporna na klorirano bazensko
vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo PN10, O-ring tesnilo. Posebno vzdrževaje lopute ni
potrebno. Material ohišja in diska 1.4408.
DN250

● material za konzole iz nerjavnega jekla, tangit lepilo
in razredčilo ter ostali drobni montažni material
kpl

1

2.4.2. Tlačna inštalacija od filtrirnega SISTEM-a II
do vstopnih šob v steni bazenske školjke
bazena za učenje plavanja in priključne cevi
otroškega bazena
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cev, PVC - 10 bar (PN 10)
Ø 315
Ø 280
Ø 225
Ø 200
Ø 160
Ø 140
Ø 110
Ø 90

m 20
m 65
m 20
m 12
m 124
m 8
m 11
m 18
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:
m

4

m
m

1
1

● T-kos 90°, PVC
Ø 315
Ø 280
Ø 110

kos
kos
kos

2
1
1

● T-kos 90° - reduciran, PVC
Ø 315 - Ø 225 - Ø 315
Ø 280 - Ø 160 - Ø 280
Ø 225 - Ø 110 - Ø 225
Ø 200 - Ø 110 - Ø 200
Ø 160 - Ø 110 - Ø 160
Ø 140 - Ø 110 - Ø 140

kos
kos
kos
kos
kos
kos

2
1
2
2
2
1

● koleno 90°, PVC
Ø 315
Ø 225
Ø 200
Ø 160
Ø 110
Ø 90

kos
kos
kos
kos
kos
kos

3
4
1
5
3
2

● koleno 90°, PVC-C
Ø 160

kos

1

● koleno 45°, PVC
Ø 315
Ø 280
Ø 225
Ø 200
Ø 160
Ø 140
Ø 110
Ø 90

kos 3
kos 6
kos 4
kos 2
kos 12
kos 2
kos 1
kos 18

● reducirka, PVC
Ø 315 - 280
Ø 315 - 225
Ø 280 - 200
Ø 225 - 200
Ø 225 - 160
Ø 225 - 110
Ø 200 - 160
Ø 200 - 110
Ø 160 - 140
Ø 160 - 90
Ø 140 - 110
Ø 110 - 90
Ø 110 - 50
Ø 90 - 50

kos 2
kos 2
kos 1
kos 1
kos 1
kos 1
kos 2
kos 1
kos 2
kos 8
kos 2
kos 11
kos 1
kos 11

Ø 50
● cev, PVC-C - 10 bar (PN 10)
Ø 160
Ø 110

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● reducirka, PVC-C
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:
kos

1

● navrtalna objemka PN10, PP
Ø 315 - 1 1/2" NN
Ø 280 - 1 1/2" NN
Ø 160 - 1" NN
Ø 110 - 1" NN

kos
kos
kos
kos

4
1
4
2

● adapter, PVC
Ø 50 - 1 1/2" ZN
1/2 NN - 1" ZN

kos
kos

2
7

● vezna puša - mufna, PVC
Ø 315
Ø 280
Ø 225
Ø 160
Ø 90

kos 3
kos 10
kos 4
kos 20
kos 11

Ø 160 - 110

● lepilni nastavek, PVC
Ø 315
Ø 280
Ø 225
Ø 160
Ø 110
● lepilni nastavek, PVC-C
Ø 110

kos
kos
kos
kos
kos

2
2
4
4
3

kos

3

kos
kos
kos
kos
kos

2
2
4
4
3

● prosta prirobnica, PN10, PVC-C, z INOX vijačnim in
tesnilnim materialom - navojne palice niso ustrezne
kos
Ø 110

3

● mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje,
odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za
medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili,
disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja
poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak
max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni
potrebno.
DN300
DN250
DN200
DN150
DN100

kos
kos
kos
kos
kos

1
1
2
2
1

● cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi
Ø 315

kos

6

● prosta prirobnica, PN10, PVC, z INOX vijačnim in
tesnilnim materialom - navojne palice niso ustrezne
Ø 315
Ø 280
Ø 225
Ø 160
Ø 110

Cena na enoto:

Cena skupaj:
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:
kos
kos
kos

2
6
4

● termometer s potopno tulko, Ø80 mm, merno področje,
( 0 - 60 C)
kos
R 1/2"

4

● manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar
R 1/2"

kos

2

● pipica za popolno praznjenje instalacije

kos

2

kpl

3

Ø 280
Ø 225
Ø 160

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● turbinski merilnik pretoka bazenske vode za vradnjo
v cevno instalacijo vključno s 4" večbarvnim LCD
monitorjem za prikaz trenutnega pretoka, skupnega
pretoka, hitrosti medija ter kontrolnimi tipkami iz
silikona. Merilnik pretoka za napajanje z 12 do 24V
DC. Ohišje merilnika ABS, silikonska tesnila, zaščita
IP65, temp. območje delovanja -20 do +70°C, rel.
vlaga 0-95% (brez kondenza), 3x izhodi (1x 420mA, 2xSSR). Monitor za prikaz parametrov je
ločene izvedbe namenjen za vgradnjo v
elektroomaro. Skupaj z merilcem pretoka je
potrebno dobaviti tudi navrtno objemko z vsem
potrebnim materialom za montažo merilnika na
cevno instalacijo Ø280 in Ø160 . Merilnik pretoka z
možnostjo prenosa signalov na računalnik.

● nizkotlačna centrifugalna linijska črpalka 2.4, v
vertikalni izvedbi, kotna izvedba priključkov - za
točno pozicijo glej načrt, za obtočno vodo skozi
toplotni menjlanik SISTEM-a I. V črpalki je izvedena
interna cirkulacija za izpiranje tesnila drsnega
obroča s pomočjo črpalnega medija. Motor je
zračno hlajen z zaščito IP55. Črpalka in motor imata
skupno gred, ki je nameščena v ojačanem
uležajenju. Tesnenje na strani črpalke je izvedeno s
tesnili drsnega obroča iz silicijevega karbida. Motor
je na strani črpalke izveden s posebno zatesnitvijo
proti brizgajoči vodi. Material ohišja črpalke in
vmesno ohišje EN-GJL-250 s 100% HPC prevleko
zunaj in min. 400μm znotraj, tekač CuAl10Ni, gred
motorja 1.457. Temperaturno območje medija -5 do
+60°C. Črpalka je opremljena s frekvenčnim
regulatorjem, ter manometrom na sesalni in tlačni
strani za spremljanje delovanja črpalke, vključno s
tipskim podstavkom za črpalko
Karakteristike:
110 m3/h
● pretočna količina:
● manometrična višina: 6 mVS
● moč elektromotorja: 3,0 kW
1500 min-1
● število vrtljajev:
DN100
● sesalni priključek:
-28-

Št. in opis pozicije:
DN100
● tlačni priključek:
● frekvenčni regulator
● učinkovitost motorja: IE2
3 ~ 400V
● napetost:
(kot npr. herborner.D100-180A-0304L-W2B ali
podobno)

En.: Kol.:

kpl

1

● ploščni prenosnik toplote razstavljive (vijačne)
protitočne izvedbe moči 690kW primeren za
klorirano bazensko vodo, material plošč prenosnika
AISI 316L, material tesnila plošč iz EPDM. Dovoljen
obratovalni tlak 10 bar. Podatki za sekundarno stran
(bazenska voda) v času obratovanja dt=5C (3035C), padec tlaka 42,64kPa (max. dovoljen 45kPa),
debelina
plošče
0,5mm,
dimenzije
TM
530x1.124x938mm,
priključki
DN100,
teža
praznega izmenjevalca 408kg, vključno s toploto
izolacijo prenosnika primerno za aplikacijo
ogrevanja. Podatki za primarno stran (ogrevna
voda) 40% mešanica voda - glikol, max. dovoljen
padec 50kPa.
kpl

1

kpl

3

● material za konzole v strojnici iz nerjavnega jekla,
tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni
kpl
material

1

● konzole iz nerjavnega jekla višine do 1000mm za
cevi položene ob bazenu na AB plošči, sidrane na
AB ploščo bazena, z možnostjo poljubne višine
vgradnje objemke, sidrne plošče, sidrni vijaki,
objemke z gumijasto podlogo za cevi od Ø90 do
kpl
Ø225- vse nerjavno jeklo

1

● pretočno stikalo za vgradnjo v cevno instalacijo

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● priključevanje cevi Ø90 z lepljenjem na vstopne
šobe vgrajene v sami steni bazenske školjke, ki jih
kos 11
dobavi dobavitelj bazenske školjke

2.4.3. Prelivna inštalacija bazena od
priključkov v prelivnem žlebu do
kompenzacijskega bazena
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cev, PVC - 6 bar (PN 6)
Ø 280
Ø 250
Ø 225
Ø 200
Ø 160
Ø 140
Ø 110
● T-kos 90°, PVC
Ø 250

m 105
m 55
m 15
m 32
m 38
m 25
m 85

kos

1
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● T-kos 90° - reduciran, PVC
Ø 280 - Ø 160 - Ø 280
Ø 250 - Ø 160 - Ø 250
Ø 225 - Ø 110 - Ø 225
Ø 200 - Ø 110 - Ø 200
Ø 160 - Ø 110 - Ø 160
Ø 140 - Ø 110 - Ø 140

kos
kos
kos
kos
kos
kos

● koleno 90°, PVC
Ø 140
Ø 110

kos 1
kos 49

● koleno 45°, PVC
Ø 280
Ø 250
Ø 200
Ø 160
Ø 140
Ø 110

kos 13
kos 8
kos 2
kos 5
kos 1
kos 38

● lok 30°, PVC
Ø 280
Ø 110

kos
kos

2
4

kos
kos

1
1

● lok 15°, PVC
Ø 280
Ø 110
● reducirka, PVC
Ø 280 - 250
Ø 250 - 225
Ø 280 - 200
Ø 225 - 200
Ø 200 - 160
Ø 160 - 140
Ø 160 - 110
Ø 140 - 110

Cena na enoto:

Cena skupaj:

5
6
4
9
7
5

kos 2
kos 2
kos 2
kos 2
kos 5
kos 5
kos 11
kos 5

● konzole iz nerjavnega jekla višine do 1000mm za
cevi položene ob bazenu na AB plošči, sidrane na
AB ploščo bazena, z možnostjo poljubne višine
vgradnje objemke, sidrne plošče, sidrni vijaki,
objemke z gumijasto podlogo za cevi od Ø110 do
kpl
Ø280 - vse nerjavno jeklo

1

● priključevanje cevi Ø110 z lepljenjem na priključne
elemente v prelivnem žlebu v sami bazenski školjki,
kos 40
ki jih dobavi dobavitelj bazenske školjke
● kompenzacijske blazine nalepljene na prelivne cevi
otroškega bazena Ø110 v delu kjer se le te dotikajo
kpl 10
AB plošče obbazenskega prostora

2.4.4. Ostale vezne inštalacije
Zajemajo:
● praznjenje filtrske posode
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● praznjenje bazena v kanalizacijo - meja betonski
jašek z loputo za praznjenje
● praznjenje kompenzacijskega bazena v jašek za
prečrpavanje
● preklop na prelivni instlaciji otroškega bazena
● odduh kompenzacijskega bazena
● nivokaz z elektrodami za regulacijo dopolnjevanja
polnilne vode v kompenzacijski bazen
● dovod polnilne vode (vodovodne vode) za prvo
polnjenje bazena in dopolnjevanje
● inštalacijo za čiščenje prelivnega žleba malih
bazenov v prečrpalni jašek
● inštalacijo za popolno izpraznitev tlačne instalacije
malih bazenov
● inštalacijo za odvod kondenza iz malih bazenov
● inštalacijo za odvod merilne vode in merilnih naprav
● prezračevanje jaška s črpalkami za efekte
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cev, PVC - 10 bar (PN 10)
Ø 160
Ø 110
Ø 90
Ø 75
Ø 63
Ø 50

m
m
m
m
m
m

6
37
25
6
18
18

● cev, PVC - 6 bar (PN 6)
Ø 63

m

8

● transparentna cev, PVC
Ø 110

m

3

● T-kos 90°, PVC
Ø 110
Ø 90
Ø 50

kos
kos
kos

2
6
5

● koleno 90°, PVC
Ø 110
Ø 90
Ø 63
Ø 50

kos 6
kos 3
kos 11
kos 6

● koleno 45°, PVC
Ø 110
Ø 63
Ø 50

kos
kos
kos

2
4
6

● vezna puša - mufna, PVC
Ø 110
Ø 90
Ø 50

kos
kos
kos

7
3
3

● reducirka, PVC
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Št. in opis pozicije:
Ø 110 - 90
Ø 90 - 75
Ø 90 - 50

En.: Kol.:
kos
kos
kos

Cena skupaj:

4
1
2

● lepilni nastavek, PVC
Ø 280
Ø 160
Ø 140
Ø 110
Ø 90

kos 2
kos 2
kos 2
kos 12
kos 4

● prosta prirobnica, PN10, PVC, z vijačnim in tesnilnim
materialom
Ø 280
Ø 160
Ø 140
Ø 110
Ø 90

kos 2
kos 2
kos 2
kos 14
kos 4

● mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje,
odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za
medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili,
disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja
poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak
max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni
potrebno.
DN250
DN150
DN125
DN100
DN80

kos
kos
kos
kos
kos

1
1
1
7
2

● krogelni ventil, PVC
Ø 110, DN100
Ø 50, DN40

kos
kos

1
5

● elektromotorni ventil v NC izvedbi, zaščita IP65,
napetost 230V - 50Hz
kos
Ø 90, DN80

1

● elektronski regulator nivoja vključno z nivojskimi
sondami
za
regulacijo
nivoja
vode
v
kompenzacijskem bazenu ter zaščito filtrskih črpalk
kpl
pred suhim tekom

1

● turbinski vodomer za horizontalno vgradnjo s
prirobničnim priključkom PN10. Ohišje vodomerja
GG 25 zaščiten z epoxi premazom dvoljenim za
pitno vodo, številčnico in zaščitnim pokrovom z
možnostjo naknadne namestitve optičnega senzorja
in prenosa podatkov
kos
DN80, Qn=40m3/h, L=225mm

1

● cevna objemka - konzola, PP, za PVC cevi
Ø 110

Cena na enoto:

kos 15
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Št. in opis pozicije:
Ø 90
Ø 75
Ø 50

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

kos 10
kos 6
kos 8

● lestev višine 2m iz nerjavnega jekla 1.4301 z
nedrsečimi prečkami za vstop v jašek za praznjenje,
komplet s sidrnim in pritrdilnim nerjavnim
kpl
materialom

4

● prezračevanje jaška s črpalkami pod toboganom,
cev Ø160 iz nerjavnega jekla 1.4404 dolžine po
načrtu, vključno s zaključno kapo in mrežico proti
mrčesu, tesnilnim, sidrnim inpritrdilnim nerjavnim
materialom. Oblika kape oz. zaključek cevi po
izboru arhitekta
kpl

2

● material za konzole nerjavno jeklo, tangit lepilo in
razredčilo ter ostali drobni montažni material

1

kpl

-

2.4. Vezne inštalacije, skupaj:

3. INŠTALACIJA ZA DOZIRANJE SREDSTVA
ZA FLOKULACIJO SISTEM I in SISTEM II
3.1.Inštalacija za doziranje sredstva za
flokulacijo
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● kanister PVC, volumna 22l (originalna embalaža)
kpl
skupja z lovilno posodo

5

● programabilni sistem za doziranje flokulanta 3 s
cevno dozirna črpalko, "display-om" s tipkami za
nastavitev parametrov doziranja
glede na
obremenjenost bazenov s kopalci in obtočne
količine posameznega filtrskega SISTEMA, sesalno
garnituro, plovnim stikalom za javljanje - rezerva prazno in vhodom za signal ko je filtrski sistem v
varčnem načinu obratovanja. Sistem glede na
vnešene parametre (obremenitev bazena, obtočna
količina kopalne) samodejno izračuna in dozira
ustrezno količino flokulanta. Dozirno območje
flokulanta do max. 1,5 ml/m3 obtočne vode,
območje pretoka bazenske vode 10 do max.
800m3/h. Sistem za doziranje flokulanta je "Plug
and play" izvedbe. Dobaviti s konzolo za pritrditev
na steno vključno s potrebnim pritrdilnim in
montažnim materialom
Karakteristike:
● kapaciteta doziranja: 0,1 - 1,15 ml/m3 obtoka
● pretok obtočne vode: 10 - 800m3/h
1,5bar
● max. tlak:
moč:
15
W
●
kpl
1 ~ 230V
● napetost:

5
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● inštalacija iz PE cevi Ø6/4mm za doziranje
flokulanta od kanistra do priključka na sesalni cevi
pred grobim filtrom filtrske črpalke vključno z
ventilom, nepovratnim ventilov s potopno cevjo in
kpl
cevnim odcepom za montažo v cev

Cena na enoto:

Cena skupaj:

5

3.1. Inštalacija za doziranje sredstva
za flokulacijo, skupaj:

-

4. INŠTALACIJA ZA PRANJE FINIH PEŠČENIH
FITROV SISTEM I in SISTEM II
4.1.Inštalacija za pranje finih peščenih
filtrov SISTEM I in SISTEM II
Zajemajo:
● instalacijo za odvod umazane vode od pranja filtrov
in prvega filtrata v nevtralizacisjki bazen
● zračne instalacije za dovod zraka od puhala do vseh
priključkov zraka na spodnjih straneh posod finih
peščenih filtrov za rahlanje peska pred protitočnim
pranjem z vodo
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cev, PVC - 6 bar (PN 6)
Ø 315

m

48

● cev, PVC - C 16 bar (PN 16)
Ø 110
Ø 90
Ø 63

m
m
m

25
38
1

● cev, pocinkana
4"
3"

m
m

5
5

● T-kos 90°, PVC
Ø 315

kos

4

● T-kos 90°, PVC - C
Ø 110
Ø 90

kos
kos

3
4

● T-kos 90°, pocinkan
4"

kos

2

● koleno 90°, PVC
Ø 315

kos

5

● koleno 90°, PVC - C
Ø 110
Ø 90
Ø 63

kos
kos
kos

7
9
2
-34-

Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● koleno 90°, pocinkano
3"

kos

2

● koleno 45°, PVC
Ø 315

kos

5

● koleno 45°, PVC - C
Ø 110
Ø 90

kos
kos

3
3

● vezna puša - mufna, PVC
Ø 315

kos

4

● vezna puša - mufna, PVC - C
Ø 110
Ø 90

kos
kos

6
8

● reducirka, PVC
Ø 160 - 140

kos

1

● reducirka, PVC - C
Ø 110 - Ø 63
Ø 90 - Ø 63

kos
kos

1
1

● reducirka, pocinkana
4" - 3"
4" - 2"
2" - 1/2"

kos
kos
kos

2
2
2

● lepilni nastavek, PVC - C
Ø 110
Ø 90

kos
kos

5
7

● prosta prirobnica, PN10, PVC - C, z vijačnim in
tesnilnim materialom
Ø 110
Ø 90

kos
kos

5
7

● navojna prirobnica, PN10, pocinkana z vijačnim in
tesnilnim mateialom
kos
DN100 - R4" NN
kos
DN80 - R3" NN

1
1

● adapter, PVC - C
Ø 63 - R2" ZN

kos

2

● pokazno steklo, komplet s prirobnicami, inox
vijačnim in tesnilnim materialom za vgradnjo v PVC
instalacijo
kos
Ø 315

5

● fleksibilna gumijasta cev, ojačana z jekleno spiralo
za delovno temp. -55 do + 176°C, max. delovni tlak
3 bar, vključno z dvema cevnima spojkama iz
nerjavnega jekla
4" dolžine 0,33m
kos

2

Cena na enoto:

Cena skupaj:
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● elektromagnetni ventil MS, za vodo, z navojnim
priključkom
R 1/2"
kos

2

● pretočno stikalo za vgradnjo v cevno instalacijo

kpl

1

● cevna objemka - konzola, PP, za PVC cevi
Ø 315
Ø 110
Ø 90

kos 18
kos 15
kos 20

● puhalo za zrak 1.4 z zračnim filtrom, dušilcem
zvoka, nastavljivim varnostnim ventilom VRL6 za
preprečitev preobremenitve puhala vključno s
pripadajočim priključnim in montažnim materialom
ter nosilno podkonstrukcijo iz nerjavnega jekla
sidrano v tla
Karakteristike:
● pretočna količina : 340m3/h
500mbar
● nadtlak:
● moč elektromotoja: 15kW
● učinkovitost motorja: IE2
3 ~ 400V
● napetost:
kpl
● tlačni priključek: R 4"

1

● puhalo za zrak 2.3 z zračnim filtrom, dušilcem
zvoka, nastavljivim varnostnim ventilom VRL6 za
preprečitev preobremenitve puhala vključno s
pripadajočim priključnim in montažnim materialom
ter nosilno podkonstrukcijo iz nerjavnega jekla
sidrano v tla
Karakteristike:
● pretočna količina : 430m3/h
500mbar
● nadtlak:
● moč elektromotoja: 15kW
● učinkovitost motorja: IE2
3 ~ 400V
● napetost:
kpl
tlačni
priključek:
R
4"
●

1

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
kpl
razredčilo ter ostali drobni montažni material

1

Cena na enoto:

Cena skupaj:

-

4.1. Inštalacije za pranje filtrirnih sistemov, skupaj:

5. PNEVMATSKA INŠTALACIJA
5.1. Pnevmatska inštalacija
Dobava in montaža naslednjih elementov
● pnevmatska
inštalacija
od
rezervoarja
komprimiranega zraka (kompresorja) do vseh
pnevmatskih loput vgrajenih v cevni sistem (križ
filtra) filtrirnih SISTEM-ov I in II, vključno s
potrebnimi fazonskimi in priključnimi elementi ter
tesnilnim in nosilnim materialom
kpl

1
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● kompresorski agregat s pripravno grupo in redukcijo
tlaka
Karakteristike:
● pretočna količina: 514 l/min
● tlak: 11 bar
● volumen tlačnega rezervoarja: 200 l
● moč elektromotorja: 3,0 kW
kpl

Cena na enoto:

Cena skupaj:

1
-

5.1. Pnevmatska inštalacija, skupaj

6. DEZINFEKCIJA KOPALNE VODE Z
NATRIJEVIM HIPOKLORITOM
6.1. Dezinfekcija kopalne vode z natrijevim
hipokloritom in regulacija pH vrednosti
6.1.1. Dezinfekcija kopalne vode in regulacija
pH vrednosti
OPOZORILO!
Merilno regulacijski sistem mora biti v celoti
kompatibilen z dozirnim sistemov in omogočati
presno signalov na nadzorni računalnik
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● posoda za natrijev hipoklorit iz UV stabiliziranega
PE s pokrovom, priključki za polnjenje,
dopolnjevanje in praznjenjem posode, merilno skalo
na posodi, ročnim mešalom, ogljenim filtrom na
odduhu posode, vključno z lovilno - varnostno
posodo s stranskima držaloma za zavarovanje
posode pred prevrnitvijo, verigo iz nerjavnega jekla
316L in ploščo za namestitev dozirnih črpalk
Posoda:
1.500l (dim. Ø1.150 x 1.735mm) RUMENE barve kpl
1.000l (dim. Ø1.070 x 1.260mm) RUMENE barve kpl
Lovilna posoda:
1.500l (dim. Ø1.410 x 1.1.280mm) ČRNE barve
1.000l (dim. Ø1.280 x 900mm) ČRNE barve

1
1

kpl
kpl

1
1

● posoda za pH-minus korektor iz UV stabiliziranega
PE s pokrovom, priključki za polnjenje,
dopolnjevanje in praznjenjem posode, merilno skalo
na posodi, ročnim mešalom, ogljenim filtrom na
odduhu posode, vključno z lovilno - varnostno
posodo s stranskima držaloma za zavarovanje
posode pred prevrnitvijo, verigo iz nerjavnega jekla
316L in ploščo za namestitev dozirnih črpalk
Posoda:
kpl
1.000l (dim. Ø1.070 x 1.260mm) RDEČE barve

2

Lovilna posoda:
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:
kpl

2

● mebranska dozirna črpalka 5 v robustni izvedbi za
doziranje natrijevega hipoklorita z brezstopenjsko
nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s
prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko
elektroniko,
integrirano
meritvijo
tlaka,
prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega
umetnega materiala za popolno zaščito proti
koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid
vključno s pritrdilnim in montažnim materialom
Karakteristike:
● kapaciteta doziranja: 0-20,4 l/h
10 bar
● tlak:
45 W
● moč:
priključki:
Ø12xØ9
●
kpl
1 ~ 230V
● napetost:

2

● mebranska dozirna črpalka 6 v robustni izvedbi za
doziranje pH-minus korektorja z brezstopenjsko
nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s
prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko
elektroniko,
integrirano
meritvijo
tlaka,
prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega
umetnega materiala za popolno zaščito proti
koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid
vključno s pritrdilnim in montažnim materialom
Karakteristike:
● kapaciteta doziranja: 0-16,8 l/h
10 bar
● tlak:
25 W
● moč:
Ø12xØ6
● priključki:
kpl
1 ~ 230V
● napetost:

2

● mebranska dozirna črpalka 7 v robustni izvedbi za
doziranje natrijevega hipoklorita z brezstopenjsko
nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s
prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko
elektroniko,
integrirano
meritvijo
tlaka,
prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega
umetnega materiala za popolno zaščito proti
koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid
vključno s pritrdilnim in montažnim materialom
Karakteristike:
● kapaciteta doziranja: 0-7,6 l/h
7 bar
● tlak:
20 W
● moč:
Ø8xØ5
● priključki:
kpl
1 ~ 230V
● napetost:

2

1.000l (dim. Ø1.280 x 900mm) NATUR barve

Cena na enoto:

Cena skupaj:
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● mebranska dozirna črpalka 8 v robustni izvedbi za
doziranje pH-minus korektorja z brezstopenjsko
nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s
prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko
elektroniko,
integrirano
meritvijo
tlaka,
prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega
umetnega materiala za popolno zaščito proti
koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid
vključno s pritrdilnim in montažnim materialom
Karakteristike:
● kapaciteta doziranja: 0-6 l/h
6 bar
● tlak:
20 W
● moč:
Ø6xØ4
● priključki:
kpl
1 ~ 230V
● napetost:

2

● mebranska dozirna črpalka 9 v robustni izvedbi za
doziranje natrijevega hipoklorita z brezstopenjsko
nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s
prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko
elektroniko,
integrirano
meritvijo
tlaka,
prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega
umetnega materiala za popolno zaščito proti
koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid
vključno s pritrdilnim in montažnim materialom
Karakteristike:
● kapaciteta doziranja: 0-14,5 l/h
7 bar
● tlak:
20 W
● moč:
Ø8xØ5
● priključki:
kpl
1 ~ 230V
● napetost:

1

● mebranska dozirna črpalka 10 v robustni izvedbi za
doziranje pH-minus korektorja z brezstopenjsko
nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s
prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko
elektroniko,
integrirano
meritvijo
tlaka,
prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega
umetnega materiala za popolno zaščito proti
koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid
vključno s pritrdilnim in montažnim materialom
Karakteristike:
● kapaciteta doziranja: 0-14,5 l/h
7 bar
● tlak:
20 W
● moč:
Ø8xØ5
● priključki:
kpl
1 ~ 230V
● napetost:

1

Cena na enoto:

Cena skupaj:
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● mebranska dozirna črpalka 11 v robustni izvedbi za
doziranje natrijevega hipoklorita z brezstopenjsko
nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s
prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko
elektroniko,
integrirano
meritvijo
tlaka,
prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega
umetnega materiala za popolno zaščito proti
koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid
vključno s pritrdilnim in montažnim materialom
Karakteristike:
● kapaciteta doziranja: 0-16,8 l/h
10 bar
● tlak:
25 W
● moč:
Ø12xØ6
● priključki:
kpl
1 ~ 230V
● napetost:
● sesalna sonda s stikalom - rezerva - prazno

Cena na enoto:

Cena skupaj:

1

kpl 11

● inštalacija iz PE cevi Ø6/4mm (vgrajena v zaščitne
PVC cevi ustreznega premera) za doziranje
kemikalij iz posod do priključka na tlačno cev za
toplotnim menjalnikom vključno z ventilom,
nepovratnim ventilom s potopno cevjo in
samočistilnim dozirnim mestom, ter sedlom za
kpl
montažo v cev

2

● inštalacija iz PE cevi Ø8/5mm (vgrajena v zaščitne
PVC cevi ustreznega premera) za doziranje
kemikalij iz posod do priključka na tlačno cev za
toplotnim menjalnikom vključno z ventilom,
nepovratnim ventilom s potopno cevjo in
samočistilnim dozirnim mestom, ter sedlom za
kpl
montažo v cev

4

● inštalacija iz PE cevi Ø12/6mm (vgrajena v zaščitne
PVC cevi ustreznega premera) za doziranje
kemikalij iz posod do priključka na tlačno cev za
toplotnim menjalnikom vključno z ventilom,
nepovratnim ventilom s potopno cevjo in
samočistilnim dozirnim mestom, ter sedlom za
kpl
montažo v cev

7

● inštalacija iz PE cevi Ø12/9mm (vgrajena v zaščitne
PVC cevi ustreznega premera) za doziranje
kemikalij iz posod do priključka na tlačno cev za
toplotnim menjalnikom vključno z ventilom,
nepovratnim ventilom s potopno cevjo in
samočistilnim dozirnim mestom, ter sedlom za
kpl
montažo v cev

2

● inštalacija iz PVC cevi 16 bar (PN 16), vključno s
potrebnimi fazonskimi in prehodnimi elementi na PE
instalacijo, reducirkami, cevnimi nosilci, namenjena
tehnologiji spajanja s postopkom lepljenja ter
Ø 20

18

m
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Št. in opis pozicije:
● krogelni ventil, PVC
Ø 20, DN15

En.: Kol.:
kos

5

● elektromagnetni ventil za agresivne medije, ohišje iz
PVC materiala, ostalo iz PVFD materiala, v NC
izvedbi, zaščita IP65, izolacija tuljave razreda H,
priključek lepilna mufna, napetost 24V DC - 50Hz
kos
Ø 20, DN15

5

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● prestrujni ventil za agresivne medije iz PVC
materiala, EPDM tesnila, tlačni razpon 0,5 do 9bar,
nastavljen na 4,5bar, s holenderji in lepilno mufno
kos

1

Karakteristike (merilna območja) merilnih sond
● sonda za prosti klor - potenciostatična metoda:
0 do max. 5 mg/l
● sonda za redox potencial: 0 do 1000mV
● sonda za pH vrednost: 0 do 14 pH
● sonda za merjenje temperature: 0 do 50C
5W
● moč:
kpl
napetost:
1 ~ 230V
●

4

Ø 20, DN15
● merilno regulacijska oprema za avtomatsko
merjenje prostega klora, redox potenciala, pH
vrednosti in temperature kopalne vode sestavljena
iz elektronskega in pretočnega modula z merilnimi
sondami. Elektronski modul sestavljajo LCD grafični
zaslon s tipkami za posluževanje, kontaktorji za
izhodne signale za regulacijo dozirnih naprav,
kontaktorji za vhodne sigale, SD kartica in
priključno mesto RS485 za prenos signalov na
računalnik. Pretočni modul sestavlja pretočna celica
iz prozornega materiala za optimalno vizualno
kontrolo. V pretočnem modolu je integriran pretočni
regulacijski ventil (pretok merilne vode 33-50l/h),
dopustni tlak 0,2....4,0 bar na vstopnem ventilu, fini
filter z inox mrežico za nečistoče, multi sensor za
kontrolo pretoka merilne vode ter pipico za ročni
odvzem vzorca kopalne vode. Ob nezadostnem
pretoku merilne vode se doziranje kemikalij
samodejno ustavi. Naprava omogoča istočasno
vgradnjo do 5 merilnih sond. Vgrajene so merilne
sonde za merjenje prostega klora, redox potenciala,
pH vrednosti in temperature Pt 1000. Zaščita IP67.
Odvod merilne vode v kompenzacijski bazen.

● skupaj z merilno regulacijsko opremo dobaviti še:
● PE instalacijo Ø8/6 za merilno vodo
● puferne tekočine pH7, pH4, Redox 468 mV
● tekočino za čiščenje elektrod
● čistilne prelice in tesnila

kpl

4
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● vrtanje lukenj v AB stene do premera 32mm za
prehod instalacij za potrebe doziranja kemikalij
kpl

Cena na enoto:

Cena skupaj:

1

6.1.1. Dezinfekcija in regulacija pH vrednosti
kopalne vode, skupaj:

-

6.1.2. Inštalacije za jemanje vzorca kopalne vode
iz vseh bazenov
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cevna inštalacija od priključne cevi v steni bazenske
školjke do podzemnega dela strojnice bazenske
tehnike s cevmi PE-HD - 10bar (PN10) vključno
spojkami, fazonskimi in prehodnimi kosi PE-HD PVC
Ø 32
Ø 25

m 260
m 45

● cevna inštalacija od priključne cevi v steni
podzemnega dela strojnice bazenske tehnike do
črpalke za merilno vodo s cevmi in fazonskimi kosi
iz PVC - 16bar (PN16) Ø32, ter s cevnimi
objemkami iz PP materiala

m

6

● cevna inštalacija od črpalke za merilno vodo do
merilno regulacijske enote in kompenzacijskega
bazena posameznega SISTEM-a s cevmi in
fazonskimi kosi iz PVC - 16bar (PN16) Ø25,
vključno s prehodnim kosom na PE Ø8/6 instalacijo
ter cevnimi objemkami iz PP materiala

m

70

kos
kos

4
8

● elektromotorni ventil s kontrolo končne pozicije
odprtosti v NC izvedbi, zaščita IP65, napetost 230V 50Hz
kos
Ø 25, DN20

4

● privijalo - lepilni nastavek / navoj, PVC
Ø 32 - 1 1/4" ZN
Ø 25 - 1" ZN

kos
kos

4
4

● transparentni lovilec nečistoč s priključki Ø
sitasto cevjo 0,5mm, material sita AISI 316L
Ø 32, DN25

kos

4

● krogelni ventil, PVC
Ø 32, DN25
Ø 25, DN20
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● horizontalna črpalka 4 v monoblok izvedbi za dovod
vzorčne vode na analizatorje za merjenje prostega
klora v kopalni vodi in vrednosti pH ter Rx. Material
ohišja črpalke, tekača in gredi 1.4404. Temperatua
prostora do 40°C, max. tlak ohišja do 8bar, termična
zaščita motorja, zaščita IP55, vključno s konzolo iz
nerjavnega jekla za pritrditev na zid in montažnim in
pritrdilnim materialom
Karakteristike:
2,0 m3/h
● pretočna količina:
manometrična
višina:
18 mVS
●
● moč elektromotorja: 0,50 kW
2800 min-1
● število vrtljajev:
● sesalni priključek: 1 1/2"
1"
● tlačni priključek:
1 ~ 230V
● napetost:
● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
razredčilo ter ostali drobni montažni material

kpl

4

kpl

1

6.1.2. Inštalacija za jemanje vzorcev kopalne
vode za analizo iz bazenov, skupaj:

-

6.1.3. Zaščitna oprema za varno delo s kemikalijami
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● varnostni tuš za montažo v tla, z integriranim delom
za izpiranje oči, stopalko za aktiviranje sistema za
izpiranje oči ter ročko v obliki triangela za hitro
potezno aktiviranje tuša, pršilno glavo iz ABS
plastike rumene barve vgrajeno na višini 210cm,
regulatorjem pretoka, priključek 1", vključno z
montažnim, pritdilnim in tesnilnim materialom ter
nalepko "Varnostni tuš"
kpl

1

● kovinska omarica dim. 350 x 350 x 1.800mm, barva
po izboru arhitekta za shranjevanje delovnih
zaščitnih sredstev to je: zaščitna obleka, plinska
maska, predpasnik, gumi škornji, gumi rokavice in
vizir vključno z dobavo le teh, vse v skladu z
zahtevami varnostnih listov za uporabljene
kemikalije
kpl

1

● kovinska omarica s paketom prve pomoči vključno s
tekočinami za nevtralizacijo poškodovanih delov
telesa v skladu z varnostnimi listi uporabljenih
kemikalij
kpl

1
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● namestitev varnostnih listov z izvlečki za varno delo,
označitev vseh nevarnih mest. Na vrata za vstop v
prostor s kemikalijami namestiti varnostna opozorila
iz varnostnih listov kemikalij, ter napisa "Prostor s
kemikalijami - vstop nezaposlenim prepovedan" in
napis s črnimi črkami na rumeni podlagi velikost
lista A4
Posod in naprav ne uporabljati izmenično!
natrijev hipoklorit + kislina ► strupen plin
kpl
SMRTNO NEVARNO!

Cena na enoto:

Cena skupaj:

1

6.1.3. Zaščitna oprema za varno delo s
kemikalijami, skupaj:

-

7. DEZINFEKCIJA NOG KOPALCEV
7.1. Dezinfekcija nog koplacev
OPOMBA!
Zajeta je samo oprema v strojnici BT in namenski
odtok iz samega bazenčka Dovod in odvod vode iz
dez. bazensčkov je obdelan v projektu splošnih SI in
zunanje ureditve
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cevna inštalacija od priključka na vodovodno
omrežje in priključka na PE-HD v steni podzemnega
dela strojnice bazenske tehnike iz cevi PVC 16 bar
(PN16) vključno s fazonskimi elementi in cevnimi
objemkami iz PP materiala
m
m

6
6

● krogelni ventil, PVC
Ø 32, DN25
Ø 20, DN15

kos
kos

2
8

● nepovratni ventil, PVC
Ø 32, DN25

kos

1

● cevni ločevalnik, vključno s PVC holenderji za
vgradnjo v PVC instalacijo
kos
Ø 32, DN25

1

● elektromotorni ventil s kontrolo končne pozicije
odprtosti v NC izvedbi, zaščita IP65, napetost 230V 50Hz
kos
Ø 32, DN25

1

Ø 32
Ø 20
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● odtok namenske izvedbe za iztok vode iz
dezinfekcijskega bazenčka iz nerjavnega materiala
1.4571. Na vrhu odtoka je v obliki gobice izvedena
zaščita pred poškodbami z vgrajeno mrežico za
večje nečistoče, na spodnjem delu pa prirobnica s
tesnilom ter navojnim priključkom R 2" ZN. Točno
višino prilagoditi glede na arhitekturno zasnovo
bazenčka
kos
Ø 50 x 100 x 150 - R 2" ZN

5

● klorinator iz kemično odporne plastike ABS, s
trasparentnim pokrovom za enostavno in hitro
odpiranje za polnjenje s klorovimi tabletami,
kapacitete 4kg za vgradnjo v obvod "by-pass" z
gumbom za nastavitev kapacitete doziranja s
konzolo za pritrditev na zid vključno z montažnim in
pritrdilnim materialom
kpl

1

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
kpl
razredčilo ter ostali drobni montažni material

1

Cena na enoto:

Cena skupaj:

-

7.1. Dezinfekcija nog kopalcev skupaj:

8. VODNI EFEKTI
8.1. Bazen za učenje plavanja in otroški baz.
OPOMBA!
Sesalne rešetke, masažne šobe, klop za zračno
masažo in šobe v otroškem bazenu so zajeta v
sami dobavi bazesnke školjke!
8.1.1. Tobogan
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za cev
Ø 225
Ø 160
● cev, PVC - 10 bar (PN 10)
Ø 225
Ø 200
Ø 160
Ø 140
Ø 110

kos
kos

1
1

m 7
m 1,5
m 12
m 0,5
m 2

● koleno 90°, PVC
Ø 225
Ø 160
Ø 110

kos
kos
kos

3
8
2

● T-kos 90°, PVC
Ø 225
Ø 200

kos
kos

3
2
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Št. in opis pozicije:
Ø 160

En.: Kol.:
kos

1

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

5
2
2
1
4
1
3

kos
kos

1
1

kos
kos
kos

6
1
5

● prosta prirobnica, PN 10, PVC z vijačnim in tesnilnim
materialom
Ø 160, DN150
kos
Ø 140, DN100
kos
Ø 110, DN100
kos

6
1
5

● reducirka, PVC
Ø 250 - 160
Ø 225 - 200
Ø 225 - 160
Ø 225 - 140
Ø 200 - 160
Ø 160 - 140
Ø 160 - 110
● sedlo, PVC
Ø 160 x 1/2", NN
Ø 140 x 1/2", NN
● lepilni nastavek, PVC
Ø 160
Ø 140
Ø 110

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● nepovratna loputa RSK, namenjena vertikalni ali
horizontalni vgradnji, odporna na klorirano bazensko
vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo PN10, O-ring tesnilo. Posebno vzdrževaje lopute ni
potrebno. Material ohišja in diska 1.4408.
kos

1

● mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje,
odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za
medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili,
disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja
poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak
max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni
potrebno.
kos
DN150

2

● pipica za manometer, MS
1/2" x 1/2"

kos

2

● manovakuumeter, Ø80 mm, merno področje, -1 do
+1,5 bar
R 1/2"

kos

1

kos

1

kos

4

DN150

● manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar
R 1/2"
● cevna objemka, konzola, PP, za PVC cevi
Ø 160
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● centrifugalna črpalka E1 v monoblok izvedbi za
tobogan
Karakteristike:
120 m3/h
● pretočna količina:
● manometrična višina: 7,5 mVS
● moč elektromotorja: 3 kW
1.450 min-1
● število vrtjajev:
DN 125
● sesalni priključek:
DN 100
● tlačni priključek:
kos
3 ~ 400V
● napetost:

1

● priključitev tlačne cevi na priklučna mesta na
toboganu

kpl

1

● priključitev sesalnih cevi na sesalna mesta v steni
bazenske školjke - 5 kos

kpl

1

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
razredčilo ter ostali drobni montažni material

kpl

1

Cena na enoto:

Cena skupaj:

8.1.2. Slap - PELIKAN ob robu bazena
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cev, PVC - 16 bar (PN 16)
Ø 90
Ø 75
Ø 63

m 17
m 4
m 0,5

● cev, PVC - 10 bar (PN10)
Ø 140
Ø 110
Ø 75
Ø 63

m 1
m 0,5
m 0,5
m 0,5

● T-kos 90°,PVC
Ø 140
Ø 90

kos
kos

1
1

● koleno 90°, PVC
Ø 90
Ø 75

kos
kos

3
2

● spojka - mufna, PVC
Ø 90

kos

3

● adapter, PVC
Ø 63 - 2" NN

kos

1

● reducirka, PVC
Ø 140 - 110
Ø 110 - 75
Ø 90 - 75
Ø 90 - 63
Ø 75 - 63

kos
kos
kos
kos
kos

2
1
2
1
2
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Št. in opis pozicije:
● sedlo, PVC
Ø75 x 1/2", NN
Ø90 x 1/2", NN

En.: Kol.:
kos
kos

1
1

kos
kos
kos
kos

2
4
1
1

kos
kos
kos
kos

2
4
1
1

kos

1

● mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje,
odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za
medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili,
disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja
poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak
max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni
potrebno.
kos
DN100
kos
DN80

1
1

● lepilni nastavek, PVC
Ø 110
Ø 90
Ø 75
Ø 63
● prosta prirobnica, PN 10, PVC z vijačnim in tesnilnim
materialom
Ø 110, DN100
Ø 90, DN80
Ø 75, DN65
Ø 63, DN50

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● nepovratna loputa RSK, namenjena vertikalni ali
horizontalni vgradnji, odporna na klorirano bazensko
vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo PN10, O-ring tesnilo. Posebno vzdrževaje lopute ni
potrebno. Material ohišja in diska 1.4408.
DN80

● slap - PELIKAN, višine 1239,1mm, dolžine
947,63mm, dimenzija nosilnega strebra 80x80mm,
širina reže 300mm, višina 11,20mm. Reža se
nahaja na višini 1019-24mm, iz nerjavnega
materiala 316, komplet s sidrnim podstavkom,
pritrdilnim in tesnilnim materialom ter ozemljitvijo
Karakteristike slapa - PELIKAN:
- pretočna količina: 15 m3/h
- dimenzije iztočne reže: 300x11,2mm
- priključek: 2" ZN
(kot npr. Myrtha pool ali podobno)

kpl

2

● pipica za manometer, MS
1/2" x 1/2"

kos

1

● manovakuumeter, Ø80 mm, merno področje, -1 do
R 1/2"

kos

1

● manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar
R 1/2"

kos

1
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Št. in opis pozicije:
● cevna objemka, konzola, PP, za PVC cevi
Ø 90

En.: Kol.:
kos

2

● centrifugalna črpalka E2 v monoblok izvedbi za slap
- PELIKAN
Karakteristike:
30 m3/h
● pretočna količina:
● manometrična višina: 10,8 mVS
● moč elektromotorja: 1,5 kW
1.450 min-1
● število vrtjajev:
DN 65
● sesalni priključek:
DN 50
● tlačni priključek:
kos
3 ~ 400V
● napetost:

1

● priključitev sesalnih cevi na sesalna mesta v steni
bazenske školjke - 5 kos

kpl

1

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
kpl
razredčilo ter ostali drobni montažni material

1

Cena na enoto:

Cena skupaj:

8.1.3. Stenske hidrozračne masaže na 4
masažnih mestih
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cev, PVC - 16 bar (PN 16)
Ø 75
Ø 63
Ø 50

m
m
m

42
4
1

● cev, PVC-10 bar
Ø 110
Ø 90
Ø 20

m
m
m

1
1
6

● T-kos 90°,PVC
Ø 90
Ø 63

kos
kos

1
2

● koleno 90°, PVC
Ø 110
Ø 75
Ø 63
Ø 20

kos
kos
kos
kos

1
8
8
8

● koleno 45°, PVC
Ø 75

kos

4

● lok 30°, PVC
Ø 75

kos

1

● spojka - mufna, PVC
Ø 75
Ø 63

kos
kos

5
2

● reducirka, PVC
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Ø 110 - 75
Ø 90 - 63
Ø 75 - 63
Ø 63 - 50

kos
kos
kos
kos

1
3
4
4

● sedlo, PVC
Ø75 x 1/2", NN
Ø90 x 1/2", NN

kos
kos

3
1

● adapter, PVC
Ø20 x 1/2", ZN

kos

2

● lepilni nastavek, PVC
Ø 110
Ø 90
Ø 75
Ø 63

kos
kos
kos
kos

2
4
1
1

● prosta prirobnica, PN 10, PVC z vijačnim in tesnilnim
materialom
Ø 110, DN100
Ø 90, DN80
Ø 75, DN65
Ø 63, DN50

kos
kos
kos
kos

2
4
1
1

kos

1

● mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje,
odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za
medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili,
disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja
poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak
max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni
potrebno.
kos
DN100
kos
DN80

1
1

● krogelni ventil, PVC
Ø 75, DN 65
Ø 20, DN 15

kos
kos

2
2

● pipica za manometer, MS
1/2" x 1/2"

kos

2

● manovakuumeter, Ø80 mm, merno področje, -1 do
R 1/2"

kos

1

● manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar
R 1/2"

kos

1

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● nepovratna loputa RSK, namenjena vertikalni ali
horizontalni vgradnji, odporna na klorirano bazensko
vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo PN10, O-ring tesnilo. Posebno vzdrževaje lopute ni
potrebno. Material ohišja in diska 1.4408.
DN80
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Št. in opis pozicije:
● cevna objemka, konzola, PP, za PVC cevi
Ø 75
Ø 63

En.: Kol.:
kos
kos

4
8

● centrifugalna črpalka E3 za 4 masažne šobe na steni
Karakteristike:
30 m3/h
● pretočna količina:
● manometrična višina: 19,4 mVS
● moč elektromotorja: 3,0 kW
1.450 min-1
● število vrtjajev:
DN 65
● sesalni priključek:
DN 50
● tlačni priključek:
kos
3 ~ 400V
● napetost:

1

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
kpl
razredčilo ter ostali drobni montažni material

1

Cena na enoto:

Cena skupaj:

8.1.4. Sedežne zračne masaže v klopi bazena
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cev, PVC - 16 bar (PN 16)
Ø 75
Ø 50
Ø 20

m 105
m 1,5
m 4

● cev, PVC-C 16 bar (PN16)
Ø 75

m

10

● T-kos 90°,PVC
Ø 75

kos

3

● koleno 90°, PVC
Ø 75

kos 20

● koleno 90°, PVC-C
Ø 75

kos

● koleno 45°, PVC
Ø 75

kos 12

● reducirka, PVC
Ø 75 - 50
Ø 75 - 32
Ø 32 - 20

kos
kos
kos

3
3
3

● reducirka, PVC-C
Ø 75 - 63
Ø 75 - 32
Ø 32 - 25

kos
kos
kos

3
3
3

● cevna spojka, PVC
Ø 90

kos

1

● adapter, PVC-C
Ø 25x Ø 20x1/2", ZN

kos

3

9

-51-

Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● nepovratni ventil, PVC
Ø 75, DN65

kos

3

● krogelni ventil, PVC
Ø 75, DN 65
Ø 20, DN 15

kos
kos

3
3

● lepilni nastavek, PVC - C
Ø 75

kos

3

● prosta prirobnica, PN10, PVC - C, z vijačnim in
tesnilnim materialom
Ø 75

kos

3

kpl

3

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● obrnjen sifon - labodji vrat iz nerjavnega jekla
1.4404, poliran, dolžine cca. 1.500mm s prirobnico
DN65, z vijačnim in tesnilnim materialom - glej načrt

● cev pocinkana z navojem
2"

m 0,6

● fleksibilna gumijasta cev, ojačana z jekleno spiralo
za delovno temp. -55 do + 176°C, max. delovni tlak
3 bar, vključno z dvema cevnima spojkama iz
nerjavnega jekla
2" dolžine 0,33m
kos

3

● elektromagnetni ventil MS, za vodo, z navojnim
priključkom
R 1/2"
kos

3

● cevna objemka - konzola, PP, za PVC cevi
Ø 75

kos 12

● puhalo za zrak E4 z zračnim filtrom, dušilcem
zvoka, nastavljivim varnostnim ventilom VRL6 za
preprečitev preobremenitve puhala vključno s
pripadajočim priključnim in montažnim materialom
ter nosilno podkonstrukcijo iz nerjavnega jekla
sidrano v tla
Karakteristike:
● pretočna količina : 150m3/h
200mbar
● nadtlak:
● moč elektromotoja: 3kW
● učinkovitost motorja: IE2
3 ~ 400V
● napetost:
kpl
● tlačni priključek: R 2"

3

● priključitev cevi na priključna mesta s steni bazena 3kos

kpl

1

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
kpl
razredčilo ter ostali drobni montažni material

1
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

8.1.5. Curki v otroškem bazenu na 4 mestih
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cev, PVC - 16 bar (PN 16)
Ø 50
Ø 32
Ø 25

m 6
m 0,5
m 0,5

● cevna inštalacija od priključne cevi v steni bazenske
školjke do strojnice bazenske tehnike s cevmi PEHD - 10bar (PN10) vključno spojkami, fazonskimi in
prehodnimi kosi PE-HD - PVC
m
m

55
60

● T-kos 90°,PVC
Ø 50

kos

1

● koleno 90°, PVC
Ø 50

kos

6

● reducirka, PVC
Ø 50 - 32
Ø 50 - 25

kos
kos

1
1

● sedlo, PVC
Ø50 x 1/2", NN

kos

2

● privijalo - lepilni nastavek / navoj, PVC
Ø 32 - 1 1/4" ZN
Ø 25 - 1" ZN

kos
kos

1
1

● krogelni ventil, PVC
Ø 50, DN 40
Ø 25, DN 20

kos
kos

2
4

● pipica za manometer, MS
1/2" x 1/2"

kos

2

● manovakuumeter, Ø80 mm, merno področje, -1 do
R 1/2"

kos

1

● manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar
R 1/2"

kos

1

● cevna objemka, konzola, PP, za PVC cevi
Ø 50

kos

6

Ø 50
Ø 25

● centrifugalna črpalka E5 za 4 curke na robu bazena
Karakteristike:
6 m3/h
● pretočna količina:
● manometrična višina: 18,5 mVS
● moč elektromotorja: 0,55 kW
2.900 min-1
● število vrtjajev:
G 1 1/2"
● sesalni priključek:
G 1"
● tlačni priključek:
-53-

Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:
kos

1

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
kpl
razredčilo ter ostali drobni montažni material

1

● priključitev cevi na priključna mesta v prelivnem
žlebu - 4 kos
kpl

1

● napetost:

1 ~ 240V

Cena na enoto:

8.1. Efekti v bazenu za učenje plavanja in otroškem bazenu skupaj:

Cena skupaj:

-

9. OPREMA OLIMPIJSKEGA in MALIH BAZENOV
9.1. Olimpijski in mali bazeni
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● avtomatski podvodni čistilec bazenov - robot za
čiščenje dna in sten bazena s plavajočim kablom
dolžine 60m, varnostnim stikalom, varnostnim
transformatorjem <30V DC, vozičkom na kolesih za
transport in rampo za lažje nakladanje robota. Na
vozičku
je
vgrajena
kontrolna
enota
s
prikazovanjem števila opravljenih ciklov in ur
čiščenja. Z brezžičnim daljinskim upravljalcem za
ročno ali avtomatsko upravljanje z možnostjo
nastavitve časa delovanja robota. Robot namenjen
za velike bazene do 50m, kapaciteta črpalke
1.200l/min, hitrost gibanja robota 0,25m/s, sesalna
širina 700mm, ščetke prilgojene oblogi bazena folija, filtrirni sistem sestavlja 12 lamelnih 50
mikronskih filtrov v enostavno dostopnem ohišju,
zaščita IP68. Napajalna napetost 220V AC 50Hz,
nominalna moč 800W. Dim. 700 x 905 x 400mm.
kpl

1

● ročni sesalec bazenskega dna s podovodno črpalko
(neodvisno delovanje od filtrske črpalke), moči cca.
100W s sestavljivimi palicami, plavajočim kablom s
plavači, filtrsko vrečko z varnostnim stikalom in
plovkom za vklop.
kpl

1

● mrežica za pobiranje plavajočih in lebedečih
kpl
nečistoč v bazenu s sestavljivimi palicami

1

● reševalni obroč iz umetne mase oranžne barve, z
vrvjo, stojalom iz nerjavnega jekla 1.4401 vključno s
sidri za vgradnjo v beton, montažnim in pritdilnim
materialom ter ozemljitvijo.
kpl

1

● ročni aparat za merjenje in kontrolo prostega klora
in pH vrednosti bazenske vode po DPD metodi z
reagentnimi tabletami
kpl

1

9.1. Oprema olimpijskega in malih bazenov, skupaj:

-

-54-

Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

10. PREČPAVANJE ODPADNIH BAZENSKIH VOD
10.1. Prečrpavanje odpadnih bazenskih vod
Zajema:
● prečrpavanje odpadnih bazenskih vod iz jaška ob
kompenzacijskih bazenih do nevtralizacijskega
bazena
● prečrpavanje odpadnih vod iz jaška s črpalkami za
efekte pod toboganom
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● cev, PVC - 10 bar (PN 10)
Ø 160
Ø 110
Ø 40

m
m
m

10
6
6

● T-kos 45°, PVC
Ø 160

kos

1

● koleno 90°,PVC
Ø 160
Ø 40

kos
kos

1
6

● koleno 45°,PVC
Ø 60
Ø 110

kos
kos

1
3

● reducirka, PVC
Ø 160 - 110
Ø 110 - 63
Ø 40 - 32

kos
kos
kos

2
2
1

● privijalo - lepilni nastavek / navoj, PVC
Ø 40 - 1 1/4" ZN

kos

1

● prosta prirobnica, PN10, z vijačnim materialokm iz
nerjavnega jekla in tesnilnim materialom
Ø 110, DN100
Ø 63, DN50

kos
kos

8
2

● navojna prirobnica, PN10, nerjavno jeklo,1.4301 z
vijačnim in tesnilnim mateialom
kos
DN50 - R2" NN

2

● nepovratna loputa RSK, namenjena vertikalni ali
horizontalni vgradnji, odporna na klorirano bazensko
vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo PN10, O-ring tesnilo. Posebno vzdrževaje lopute ni
potrebno. Material ohišja in diska 1.4408.
DN100

kos

2
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje,
odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za
medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili,
disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja
poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak
max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni
potrebno.
kos
DN100

2

● krogelni ventil, PVC
Ø 40, DN 32

kos

1

● nepovratno ventil, PVC
Ø 40, DN 32

kos

1

● pretočno stikalo za vgradnjo v cevno instalacijo

kpl

1

● nivojske sonde za regulacijo nivoja vode v jašku za
prečrpavanje, ter zaščito potopnih črpalk pred
suhim tekom, vključno s hupo in bliskavico za
kpl
opozorilo nevarnosti poplave v strojnici oz. jašku

2

● cevna objemka-konzola, PP,za PVC cevi
Ø 160
Ø 110
Ø 40

kos
kos
kos

6
4
6

● demontažna pohodna rešetka iz nerjavnega jekla
1.4301 za pokritje jaškov v strojnici BT in jašku s
črpalkami za efekte vključno s kotnikom z
navrjenimi sidri za vgradnjo v beton. Opomba:
Pohodno rešetko je potrebno prilagoditi na licu
mesta prehodom cevi in vgrajeni opremi!
kpl
▪ dim. jaška: 2.700 x 3.100mm
kpl
▪ dim. jaška: 2.000 x 1.000mm
kpl
▪ dim. jaška: 450 x 450mm

1
1
1

● potopna črpalka 12 za umazano vodo, za trajno
delovanje v vodi temperature do 40°C
Karakteristike:
● pretočna količina:
48 m3/h
● manometrična višina: 6 mVS
● moč elektromotorja: 1,8 kW
● število vrtljajev:
2810 min-1
● tlačni priključek:
R2"
3 ~ 400V
● napetost:
(kot npr. ELEKTROKOVINA VCG 510 R1 ali
kos
podobno)

2

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● potopna črpalka 17 za umazano vodo, iz nerjavnega
materiala 304
Karakteristike:
● pretočna količina:
7,5 m3/h
● manometrična višina: 6,5 mVS
● moč elektromotorja: 0,8 kW
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Št. in opis pozicije:
● število vrtljajev:
● tlačni priključek:
● napetost:

En.: Kol.:
2900 min-1
R1 1/4"
1 ~ 230V

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
razredčilo ter ostali drobni montažni material

kos

1

kpl

1

10.1. Prečrpavanje odpadnih bazenskih vod, skupaj:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

-

11. NEVTRALIZACIJSKI BAZEN - DEKLORIRANJE
ODPADNIH BAZENSKIH VOD
11.1. Dekloriranje odpadnih vod
Zajema:
● varnostni preliv razbremenilnega bazena
● dekloriranje
odpadnih
bazenskih
vod
iz
prečrpalnega jašla v tleh strojnice
● dekloriranje odpadnih bazenskih vod od pranja filtra
v razbremenilnem jašku
● prečrpavanje dekloriranih odpadnih bazenskih vod v
kanalizacio
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za PVC cev
kos
Ø 315
kos
Ø 160
kos
Ø 110

2
2
5

● cev, PVC - 6 bar (PN 6)
Ø 315
Ø 160

m
m

4
4

● cev, PVC - 10 bar (PN 10)
Ø 110
Ø 90
Ø 75
Ø 50

m
m
m
m

35
5
2
2

● transparentna cev, PVC - 10 bar (PN 10)
Ø 110

m

4

● T-kos 90°, PVC
Ø 110
Ø 90

kos
kos

1
2

● koleno 90º, PVC
Ø 315
Ø 160
Ø 110
Ø 90

kos 1
kos 4
kos 18
kos 2
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● reducirka, PVC
Ø 110 - 90
Ø 110 - 75
Ø 90 - 50

kos
kos
kos

2
2
4

● privijalo - lepilni nastavek / navoj, PVC
Ø 75 - 2 1/2" ZN

kos

2

● spojka - mufna, PVC
Ø 110

kos

4

● cevni odcep, PVC
Ø110 x 25

kos

1

● lepilni nastavek, PVC
Ø 110
Ø 63

kos
kos

8
2

● prosta prirobnica, PN10, PVC, z vijačnim in tesnilnim
materialom
kos
Ø 110
kos
Ø 63

8
2

● navojna prirobnica, PN10, nerjavno jeklo,1.4301 z
vijačnim in tesnilnim mateialom
kos
DN50 - R2" NN

2

● mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje,
odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za
medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 prašno barvano RAL 5015 z integriranimi
prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do
visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM,
delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje
lopute ni potrebno.
kos
DN100

2

● krogelni ventil, PVC
Ø 110, DN100

kos

3

● sesalni koš s košaro in nepovratnim ventilom, PVC
Ø 110, DN100

kos

1

● posoda za natrijev tiosulfat iz UV stabiliziranega PE
s pokrovom, priključki za polnjenje, dopolnjevanje in
praznjenjem posode, merilno skalo na posodi,
ročnim mešalom, ogljenim filtrom na odduhu
posode, vključno z lovilno - varnostno posodo s
stranskima držaloma za zavarovanje posode pred
prevrnitvijo, verigo iz nerjavnega jekla 316L in
ploščo za namestitev dozirnih črpalk
Volumen posode:
100l (dim. Ø460 x 805mm) NEVTRALNE barve
Volumen lovilne posode:
kpl
100l (dim. Ø502 x 700mm) NEVTRALNE barve

1

Cena na enoto:

Cena skupaj:

-58-

Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● mebranska dozirna črpalka 14 v robustni izvedbi za
doziranje natrijevega hipoklorita z brezstopenjsko
nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s
prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko
elektroniko,
integrirano
meritvijo
tlaka,
prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega
umetnega materiala za popolno zaščito proti
koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid
vključno s pritrdilnim in montažnim materialom
Karakteristike:
● kapaciteta doziranja: 0-7,6 l/h
7 bar
● tlak:
20 W
● moč:
Ø8xØ5
● priključki:
kpl
1 ~ 230V
● napetost:

2

● mebranska dozirna črpalka 15 v robustni izvedbi za
doziranje natrijevega hipoklorita z brezstopenjsko
nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s
prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko
elektroniko,
integrirano
meritvijo
tlaka,
prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega
umetnega materiala za popolno zaščito proti
koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid
vključno s pritrdilnim in montažnim materialom
Karakteristike:
● kapaciteta doziranja: 0-24 l/h
4 bar
● tlak:
25 W
● moč:
Ø12xØ9
● priključki:
kpl
1 ~ 230V
● napetost:

1

kpl

3

● inštalacija iz PE cevi Ø8/5 (vgrajenimi v zaščitne
PVC cevi ustreznega premera) za doziranje
kemikalij iz posod do priključka na tlačno cev
vključno z ventilom, nepovratnim ventilom s potopno
cevjo in samočistilnim dozirnim mestom, ter sedlom
za montažo v cev
kpl

2

● inštalacija iz PE cevi Ø12/9mm (vgrajena v
zaščitne PVC cevi ustreznega premera) za
doziranje kemikalije iz transportne posode do
priključka na tlačno cev vključno z ventilom,
nepovratnim ventilom s potopno cevjo in
samočistilnim dozirnim mestom, ter sedlom za
montažo v cev
kpl

1

● sesalna sonda s stikalom - rezerva - prazno

Cena na enoto:

Cena skupaj:
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

● merilno regulacijska oprema za avtomatsko
merjenje redox potenciala odpadne bazenske vode
sestavljena iz elektronskega in pretočnega modula
z merilno sondo. Elektronski modul sestavljajo LCD
grafični zaslon s tipkami za posluževanje,
kontaktorji za izhodne signale za regulacijo dozirnih
naprav, kontaktorji za vhodne sigale in priključno
mesto RS485 za prenos signalov na računalnik.
Pretočni modul sestavlja pretočna celica iz
prozornega materiala za optimalno vizualno
kontrolo. V pretočnem modolu so integrirani
pretočni regulacijski ventil (pretok merilne vode 3350l/h), dopustni tlak 0,2....4,0 bar na vstopnem
ventilu, fini filter z inox mrežico za nečistoče, multi
sensor za kontrolo pretoka merilne vode ter pipico
za ročni odvzem vzorca odpadne bazenske vode.
Ob nezadostnem pretoku merilne vode se doziranje
kemikalij samodejno ustavi. Vgrajene je merilne
sonde za merjenje redox potenciala in temperature
Pt 1000. Zaščita IP67. Odvod merilne vode v jašek
za prečrpavanje.
Karakteristike (merilna območja) merilnih sond
● sonda za redox potencial: 0 do 1000mV
● sonda za merjenje temperature: 0 do 50C
5W
● moč:
1 ~ 230V
● napetost:

kpl

1

● skupaj z merilno regulacijsko opremo dobaviti še:
● PE instalacijo Ø8/6 za merilno vodo

kpl

1

● cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi
Ø 110

kos 12

● elektronski regulator nivoja vključno z nivojskimi
sondami za regulacijo delovanja ter zaščito potopnih
črpalk in črpalke za mešanje vode pred suhim
kpl
tekom

1

● elektronska merilna letev za merjenje nivoja vode v
bazenu za nevtralizacijo, s prenosom signala na
tablo elektroomare v strojnici BT
kpl

1

● lestev višine 4,0m iz nerjavnega jekla 1.4301 z
nedrsečimi prečkami za vstop v nevtralizacijski
bazen (znotraj), komplet s sidrnim in pritrdilnim
kpl
nerjavnim materialom

1

● potopna črpalka 16 za umazano vodo, za trajno
delovanje v vodi temperature do 40°C, ključno z
verigo iz nerjavnega jekla za dvg črpalke v primeru
okvare. Veriga je sidrana pod pokrovom jaška
Karakteristike:
● pretočna količina:
48 m3/h
● manometrična višina: 6 mVS
● moč elektromotorja: 1,8 kW
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Št. in opis pozicije:
● število vrtljajev:
2810 min-1
● tlačni priključek:
R2"
3 ~ 400V
● napetost:
(kot npr. ELEKTROKOVINA VCG 510 R1 ali
podobno)

En.: Kol.:

kos

2

● samosesalna centrifugalna črpalka z grobim filtom
13 za mešanje odpadne vode v nevtralizacijskem
bazenu
Karakteristike:
● pretočna količina:
48 m3/h
● manometrična višina: 10,5 mVS
● moč elektromotorja: 2,2 kW
● število vrtljajev:
2.900 min-1
● sesalni priključek: R2 1/2"
● tlačni priključek:
R2 1/2"
3 ~ 400V
● napetost:
kos

1

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
razredčilo ter ostali drobni montažni material

1

kpl

11.1. Dekloriranje odpadnih vod, skupaj

Cena na enoto:

Cena skupaj:

-

12. KANALIZACIJA V AB PLOŠČI STROJNICE
12.1. Kanalizacija v AB plošči strojnice
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● odtočne kanalizacijske cevi, vključno fazonski
elementi, ter ostalim potebnim materialom za
montažo
Ø 110
Ø 50
Ø 75

m
m
m

5
12
2

● cev, PVC - 16 bar (PN 16) položena v zemlji
Ø 75

m

6

● T-kos 90° z natično obojko, PVC
Ø 75

kos

1

● koleno 90º, PVC
Ø 75

kos

2

● reducirka, PVC
Ø 75 - 50

kos

1

● talni sifon iz PVC 100x100 z bočnim priključkom Ø
kos
50

4

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
razredčilo ter ostali drobni montažni material

1

kpl
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

12.1. Kanalizacija v AB plošči strojnice, skupaj

Cena na enoto:

Cena skupaj:
-

13. ELEKTRO OPREMA ZA BAZENSKO TEHNIKO
13.1. Elektro oprema
Dobava in montaža naslednjih elementov:
● STIKALNI bloki
Dobava in montaža stikalnih blokov z vsemi
potrebnimi elementi za delovanje vgrajenih strojnih
naprav za pripravo kopalne vode, dezinfekcijo,
vodne in zračne efekte ter prečrpavanje odpadnih
bazenskih vod iz objekta, po funkcionalni shemi ter
tehničnem opisu delovanja postrojenja
Stiklani blok vsebuje naslednje elemente:
stikalni blok barve RAL 7032 s ključavnico
glavno stikalo in krmilna stikala
tokovna zaščitna stikala
motorna zaščitna stikala
instalacijski odklopniki, hitro in počasno delovanje
kontaktorji
pomožni kontakti
mini pomožni kontaktorji
mehki zagon
pomožni releji
transformatorji z usmernikom
grelec in termostat v stikalnem bloku
kombinirana svetilka s vtičnico 230V
trobarvne LED diode za sinoptiko
sinoptična shema
elektronski regulatorji nivoja
pretočna stikala
kontaktni manometri
cevni termostati
sonde
merilna letev
modularni krmilnik, prosto programabilen s potrebnimi
vmesniki in integriranim web serverjem
V ceno je potrebno zajeti tudi stroške izdelave
potrebne dokumentacije za izvedbo elektroinstlacij
za potrebe delovanja vgrajenih strojnih naprav BT
po funkcionalnih shemah, ter karakteristikah
dejansko dobavljenih naprav in opreme
kpl

1

● elektroinstalacijski material vključno s priklopom
naprav oz. ozičenje posameznih elementov za
pripravo kopalne vode in vodne efekte do dolžine
50m
kabli
kablske police
fleksibilne zaščitne cevi
valjanec
razvodne doze
vtičnice
kpl

1
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

● izdelava aplikacije na podlagi SCADE, ki zajema
nadzor in prikaz parametrov celotnega sistema za
pripravo kopalne vode, dezinfekcijo, pH korekcijo,
redox meritev, temperaturo kopalne vode,
nastavitev referenc, nastavitev regulatorjev in
beleženje zgodovine podatkov, nadzor pretokov,
vklop in izklop vseh vgrajenih črpalk in opreme ter
spremljanje napak in alarmov na delovanju vgrajene
opreme, vključno z dobavo računalnika, monitorja,
tiskalnika ter s potrebno programsko opremo in
kabliranjem.
kpl

1

● izdelava prebojev različnih dimenzij za prehode
kpl
elektroinstalacij

1

● ostali drobni in nespicificiran montažni material z
uvodnicami in GI spojkami

1

kpl

Cena na enoto:

Cena skupaj:

-

13.1. Elektro oprema, skupaj:

14. SPLOŠNO
14.1. Splošno:
● nepredvidena dela, ki se pojavijo in niso zajeta v
zgornjem popisu. Nepredvidena dela mora pred
izvedbo potrditi investitor in nadzor!
● transportni in manipulativni stroški,
● izvedba tlačnih preizkusov,
● izpiranje izvedenih instalacij
● dobava kemikalij za prvi zagon,
● zagon vseh naprav, nastavitve in uravnavanje v
času poizkusnega zagona v trajanju enega mesca
ob nazivni obremenitvi bazena s kopalci
● izvedba barvnega preizkusa,
● šolanje osebja za upravljanje z vso vgrajeno
opremo za pripravo kopalne vode in vodne efekte
● izdelava navodil, tehnološke sheme obratovanja in
označitev opreme za pripravo kopalne vode
● izdelava potrebne dokumentacije za tehnični
pregled s potrebnimi izjavami o skladnosti
● odvzem vzorca kopalne vode in izdelava poročila o
ustreznosti kopalne vode s strani pooblaščene
institucije v skladu z veljavnim pravilnikom
● projektantski nadzor
● izdelava PID projektne dokumentacije
14.1. Splošno, skupaj:

5
kpl
kpl
kpl
kpl

%
1
1
1
1

kpl
kpl

1
1

kpl

1

kpl

1

kpl

1

kpl
kpl
kpl

1
1
1
-
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

REKAPITULACIJA VREDNOSTI DEL IN OPREME ZA PRIPRAVO KOPALNE VODE IN
VODNIH EFEKTOV
DEMONTAŽNA DELA
Demontažna dela

-

1. PRIPRAVA KOPALNE VODE V 50m OLIMPIJSKEM BAZENU
1.1. Filtrirni SISTEM I
1.2. Oprema kompenzacijskega bazena in elementi v AB steni strojnice
1.3. Elementi v dnu in steni bazenske školjke
1.4. Vezne inštalacije

-

2. PRIPRAVA KOPALNE VODE V BAZENU ZA UČENJE PLAVANJA in OTROŠKEM
BAZENU:
2.1. Filtrirni SISTEM II
2.2. Oprema kompenzacijskega bazena in elementi v AB steni strojnice
2.3. Elementi v dnu in steni bazenske školjke
2.4. Vezne inštalacije

-

3. INŠTALACIJA ZA DOZIRANJE SREDSTVA ZA FLOKULACIJO
3.1. Inštalacija za doziranje sredstva za flokulacijo

-

4. INŠTALACIJA ZA PRANJE FINIH PEŠČENIH FILTROV SISTEM I in SISTEM II
4.1. Inštalacija za pranje finih peščenih filtrov

-

5. PNEVMATSKA INSTALACIJA
5.1. Pnevmatska instalacija

-

6. DEZINFEKCIJA KOPALNE VODE Z NATRIJEVIM HIPOKLORITOM
6.1. Dezinfekcija kopalne vode in regulacija pH vrednosti kopalne vode
6.2. Inštalacije za jemanje vzorcev kopalne vode za analizo
6.3. Zaščitna oprema za varno delo s kemikalijami

-

7. DEZINFEKCIJA NOG KOPALCEV
7.1. Dezinfekcija nog kopalcev

-

8. VODNI EFEKTI
8.1. Efekti v bazenu za učenje plavanja in otroški bazen

-

9. OPREMA OLIMPIJSKEGA in MALIH BAZENOV
9.1. Oprema olimpijskega in malih bazenov

-

10. PREČRPAVANJE ODPADNIH BAZENSKIH VOD
10.1.Prečrpavanje odpadnih bazenskih vod

-

11. NEVTRALIZACIJSKI BAZEN - DEKLORIRANJE ODPADNIH VOD
11.1.Dekloriranje odpadnih vod

-

12. KANALIZACIJA V AB PLOŠČI STROJNICE
12.1. Kanalizacija v AB plošči strojnice
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

13. ELEKTRO OPREMA ZA BT
13.1. Elektrooprema

-

14. SPLOŠNO
14.1. Splošno

-

Vrednost del in opreme za pripravo bazenske vode in vodnih efektov:
22% DDV:

-

Vse skupaj:

-
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Št. in opis pozicije:

En.: Kol.:

Cena na enoto:

Cena skupaj:

DELA, KI NISO ZAJETA V NAČRTU TEHNOLOGIJE ZA PRIPRAVO KOPALNE VODE IN VODNE
EFEKTE
Gradbena dela
● vbetoniranje vseh priključnih cevi v dno in zidove bazenske školjke bazena,
● vbetoniranje vseh priključnih cevi v kompenzacijski bazen,
● vbetoniranje vseh cevi strojnih instalacij bazenske tehnike v tla strojnice,
● vbetoniranje vseh priključnih cevi in inštalacij za vodne efekte,
● vbetoniranje ohišij vpihovalnih plošč za zračne masaže v sedala klopi bazena,
● izdelava kompenzacijskega bazena,
● izdelava prečrpalnega jaška za odpadno vodo v tleh strojnice ob kompenzacijskem bazenu,
● izdelava, poglobitev pri vseh sesalnih rešetkah za črpalke vodnih efektov,
● izdelava betonskih temeljev za vse črpalke in puhala,
● izdelava betonskih temeljev za komandne omare,
● izgradnja skladišča kemikalij,
● izdelava betonskih podpor za bazenske instalacije, ki potekajo nad tlemi strojnice ali ob bazenu

Vodovodna inštalacija
● dovod vodovodne vode v strojnico,
● vodovodna instalacija v strojnici.

Ogrevanje kopalne vode
● dobava in montaža inštalacije primarne strani toplotnih menjalnikov,
● dobava in montaža obtočnih črpalk z armaturo v primarni strani,
● dobava in montaža avtomatike za ogrevanje kopalne vode in
● dobava in montaža toplotne izolacije vseh cevovodov grelnega medija.

Prezračevanje
● prezračevanje strojnice bazenske tehnike,
● skladišča kemikalij,

Elektro inštalacije
● dovod električne energije v strojnico do razdelilne omare
● dobava in montaža razdelilne omare za priklop vseh naprav v strojnici in montaža vseh elektroinštalacij
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centrifugalna črpalka
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črpalka za curke v otroškem bazenu
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puhalo za sedežno zračno masažo - klop 4m
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črpalka za hidrozračno masažo na 4 mestih
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črpalka za tobogan

1

prečrpavanje kondenčnih in odpadnih vod

2

črp. za prečrpavanje odpadnih bazenskih vod
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črpalka za doziranje natrijevega tiosulfata
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memebranska dozirna črpalka
Q=0-16,8l/h p=10bar N=25W

10

deluje v primeru hiperkloriranje pri pranju filtra

membranska dozirna črpalka
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linija AB plošče
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1.1-3 centrifugalna črpalka z grobim filtrom in frekvenčnim regulator.

15
13

4

7

nov vhodni in servisni objekt

1.2

1.1

2.2

2.1

1.3

5

7

E5

Q=185m3/h (Qp=300m3/h) H=17,0m (Hp=12,3m) N=15kW

-0.11=abs. 296.79

-0.11=abs. 296.79

Poz.

preoblačilnice M

Karakteristike naprave

Št. kos Namen uporabe

A2

11

-0.12

5
7

-0.10

STROJNICA BT
9
2.4

6

F I.1
Ø2800

F I.2
Ø2800

F I.3
Ø2800

F II.1
Ø3000

F II.2

690kW

10

2.3

1.250kW

1.5

8

Objekt/Lokacija:

Občina Domžale
Ljubljanska ulica 69
1230 Domžale
Izvajalec:

Geoterme BOING d.o.o.
Nova vas pri Markovcih 91
SI - 2281 Markovci - Slovenija
geoterme.boing@gmail.com

Member of Clozed Loop Energy AG
Podizvajalec:

-0.11

-0.11

-0.11

-0.10

meteorna vertikala fi 125 mm

otr.

-0.11

-0.10

Vodja projekta:
Izdelovalec načrta:
Izdelal:

dostava

Ime:

Id . št.

Robert Potokar, u.d.i.a.
Bojan RIZMAN, univ. dipl. inž. str.
Bojan RIZMAN, univ. dipl. inž. str.

A-0735
S-1598
S-1598

Merilo:

zunanji vrt

Id. st. pri IZS:

Vrsta načrta:

5 Načrt s področja tehnologije
Del objekta / Sistem:

Podpis:

Kontroliral:

1.4

glavni vhod

Obnova kopališča Domžale

-0.10

prehod 110 cm

6

Ø3000

-0.11

otr.

čistila

TP

Kompresor

8

-0.10

KEMIKALIJE

nova strojnica

otr.
previjalnica

čistila

el. omare

lesene tribune

Investitor:

1:100

Št. projekta:

01/2018

Datum:

april 2019

Št. načrta:

GB.006 / PZI

Priprava kopalne vode in
vodni efekti
Vsebina / Naslov risbe:

Situacija bazenske tehnike - tlačne
instalacije, efekti in praznjenje
bazenov
Št. risbe:

GB.006 / PZI - 02

Sprememba in datum:

Faza:

PZI

bariera grmičevja

a2

±0.00

fitnes na prostem

transparentna ograja_višina 1m

-1.30
=abs. 295.59

servisni prehod

Kompenzacijski bazen
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( 22)

[D]
[G]

( 21)
( 3a)
( 7a)
(1)
( 7a)
(2)

310x2.5

( 10)

(2)

[ B]

[H]

2

1

Prerez 2-2:

Prerez 1-1:

[I]

[C]

(19)

(20a)

[I]

[C]

(19)

(22)

[D]

(20a)

(22)

[D]

[G]

[G]

(21)

(21)

(3a)

(3a)

(7a)

(7a)
(1)

(1)

(7a)

(7a)

(10)

310x2.5

129x2

(10)

(9)
(8)
[A]

(11a)
L.140
L.250

[B]

[H]
(11a)
L.140
(9)
(8)
[A]

(11a)
L.250

[B]

[H]

M 1:25
M 1:25

OTROŠKI BAZEN

Prerez 2-2:

Prerez 1-1:

Prerez 3-3:

(20b)

(24)

(1)

105x2

(7a)

M 1:25
M 1:25

M 1:25
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Objekt/Lokacija:

Občina Domžale
Ljubljanska ulica 69
1230 Domžale

Obnova kopališča Domžale

Izvajalec:

Geoterme BOING d.o.o.
Nova vas pri Markovcih 91
SI - 2281 Markovci - Slovenija
geoterme.boing@gmail.com

Member of Clozed Loop Energy AG
Podizvajalec:

Vodja projekta:
Izdelovalec načrta:
Izdelal:

5 Načrt s področja tehnologije
Del objekta / Sistem:

Ime:

Id . št.

Robert Potokar, u.d.i.a.
Bojan RIZMAN, univ. dipl. inž. str.
Bojan RIZMAN, univ. dipl. inž. str.

A-0735
S-1598
S-1598

Podpis:

Kontroliral:
Merilo:
Id. st. pri IZS:

Vrsta načrta:

Datum:

1:50

Št. projekta:

01/2018

april 2019

Št. načrta:

GB.006 / PZI

Priprava kopalne vode in
vodni efekti
Vsebina / Naslov risbe:

Razporeditev odtokov in vezava
prelivne instalacije v bazenu za
učenje plavanja in otroškem bazen.
Št. risbe:

GB.006 / PZI - 08

Sprememba in datum:

Faza:

PZI

Prerez 1-1:

Prerez 4-4:

Prerez 2-2:
Prerez 5-5:

3

3

3

3

3

Prerez 3-3:
16

6.2

12

6.1

6.3

6.4

6.5

1

1

2

2

Prerez 6-6:

Kompenzacijski bazen

50m olimpijski bazen

otroški + baz. za učenje plavanja

SISTEM I

1.2

1.3

6.1
6.2

3

Kompenzacijski bazen

3

1.1

Prerez 7-7:

SISTEM II

2.1

2.2

6.4

6.5

6.3

Pogled 6.1-6.1:

Pogled 6.2-6.2:

Pogled 6.5-6.5:

Bazen za nevtralizacijo
odpadne kopalne vode
4

3

3

3

3

13

4

12

4

16

13

3

E5
16

Pogled 6.3-6.3:

4
1.2

1.3

2.1

15
14

potopna črpalka Elektrokovina VCG 510 R1A

2

črp. za prečrpavanje odpadnih bazenskih vod

membranska dozirna črpalka

1

črpalka za doziranje natrijevega tiosulfata

membranska dozirna črpalka

2

črpalka za doziranje natrijevega tiosulfata

1

črpalka za mešanje odpadnih bazenskih vod

Q=0-7,6l/h p=7bar N=20W

4

13

6

7

7

6

črpalka za curke v otroškem bazenu

Q=0-24l/h p=4bar N=25W

4

13

1

Q=48m3/h H=6m N=1,8kW

2.2

15

centrifugalna črpalka
Q=6m3/h h=18,5m N=0,55kW

5

5

14
1.1

4

4

centrifugalna črpalka z grobim filtrom
Q=48m3/h H=10,5m N=2,2kW

12

7

E5

pogoj za vklop zadostna višina vode v nevt. bazenu

potopna črpalka Elektrokovina VCG 510 R1A

2

črp. za prečrpavanje odpadnih bazenskih vod

1

črpalka za doziranje natrijevega hipoklorita

Q=48m3/h H=6m N=1,8kW

5

11

memebranska dozirna črpalka
Q=0-16,8l/h p=10bar N=25W

10

el. omare

deluje v primeru hiperkloriranje pri pranju filtra

membranska dozirna črpalka

1

črpalka za doziranje pH - minus korektorja

1

črpalka za doziranje natrijevega hipoklorita

2

črpalka za doziranje pH - minus korektorja

2

črpalka za doziranje natrijevega hipoklorita

2

črpalka za doziranje pH - minus korektorja

2

črpalka za doziranje natrijevega hipoklorita

4

črpalka za jemanje vzorcev bazenske vode

5

naprava za doz. flokulanta "Easyfloc 12"

1

transport vode skozi toplotni izmenjevalec II

1

puhalo za rahljanje filtrske mase SISTEMA II

2

filtrska črpalka SISTEMA II - filter FII.1 - FII.2

1

transport vode skozi toplotni izmenjevalec I

1

puhalo za rahljanje filtrske mase SISTEMA I

3

filtrska črpalka SISTEMA I - filter FI.1 - FI.3

Q=0-14,5l/h p=7bar N=20W
9

membranska dozirna črpalka
Q=0-14,5l/h p=7bar N=20W

5

STROJNICA BT

8

9 8

9 8

11
7

membranska dozirna črpalka
Q=0-6l/h p=6bar N=20W

7

membranska dozirna črpalka
Q=0-7,6l/h p=7bar N=20W

6

membranska dozirna črpalka

2.4

F I.2

F I.3

F II.1

F II.2

6
8

Kompresor

F I.1

9

690kW
10

KEMIKALIJE

Q=0-16,8l/h p=10bar N=25W
5

membranska dozirna črpalka
Q=0-20,4l/h p=10bar N=45W

4

centrifugalna črpalka
Q=2m3/h H=18m N=0,50kW

Pogled 6.4-6.4:

3

naprava za doziranje flokulanta
Q=0,1-1,5ml/m3 obtoka N=15W

2.4 linijska črpalka v kotni izvedbi s frekvenčnim regulatorjem
Q=110m3/h H=6m N=3,0kW
2.3 puhalo

6

Q=430m3/h p=500mbar N=15kW
2.1-2 centrifugalna črpalka z grobim filtrom in frekvenčnim regulat.

Ø2800

Ø2800

Ø2800

Ø3000

Q=210m3/h (Qp=350m3/h) H=17,5m (Hp=12,5m) N=22kW

Ø3000
2.3

1.250kW

1.5

8

1.5 linijska črpalka v kotni izvedbi s frekvenčnim regulatorjem

Kompenzacijski bazen

Q=150m3/h H=6,0m N=4,0kW
1.4 puhalo

otroški + baz. za učenje plavanja
1.4

SISTEM II

Q=340m3/h p=500mbar N=15kW
1.1-3 centrifugalna črpalka z grobim filtrom in frekvenčnim regulator.

2.2

Q=185m3/h (Qp=300m3/h) H=17,0m (Hp=12,3m) N=15kW
Poz.

Karakteristike naprave

Št. kos Namen uporabe
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Ljubljanska ulica 69
1230 Domžale

Obnova kopališča Domžale
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geoterme.boing@gmail.com

Member of Clozed Loop Energy AG
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Po vnosu opreme se
lahko jašek zasuje
odprtina pa pozida

Vodja projekta:
Izdelovalec načrta:
Izdelal:

Vrsta načrta:

5 Načrt s področja tehnologije
Del objekta / Sistem:

Ime:

Id . št.

Robert Potokar, u.d.i.a.
Bojan RIZMAN, univ. dipl. inž. str.
Bojan RIZMAN, univ. dipl. inž. str.

A-0735
S-1598
S-1598

Podpis:

Priprava kopalne vode in
vodni efekti
Vsebina / Naslov risbe:

Razporeditev naprav in opreme v
strojnici BT - 1

Kontroliral:
Merilo:
Id. st. pri IZS:

Datum:

1:50

Št. projekta:

01/2018

april 2019

Št. načrta:

GB.006 / PZI

Št. risbe:

GB.006 / PZI - 09

Sprememba in datum:

Faza:

PZI

8.1

Prerez 8-8:

Pogled 8.1-8.1:

Vezava TM 690kW:

690kW
E5
1.5

8.1
Prerez 8-8:

Vezava TM 1.250kW - O.B.:

FII.2

FII.1

FI.3

FI.2

FI.1

E5

centrifugalna črpalka

1

črpalka za curke v otroškem bazenu

2.4 linijska črpalka v kotni izvedbi s frekvenčnim regulatorjem

1

transport vode skozi toplotni izmenjevalec II

Q=110m3/h H=6m N=3,0kW
2.3 puhalo

1

puhalo za rahljanje filtrske mase SISTEMA II

1

transport vode skozi toplotni izmenjevalec I

1

puhalo za rahljanje filtrske mase SISTEMA I

Q=6m3/h h=18,5m N=0,55kW

1.250kW
1.4

Q=430m3/h p=500mbar N=15kW

2.4

1.5 linijska črpalka v kotni izvedbi s frekvenčnim regulatorjem
Q=150m3/h H=6,0m N=4,0kW

2.3

1.4 puhalo
Q=340m3/h p=500mbar N=15kW
Poz.

Karakteristike naprave

Št. kos Namen uporabe

Investitor:

Objekt/Lokacija:

Občina Domžale
Ljubljanska ulica 69
1230 Domžale
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Vodja projekta:
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5 Načrt s področja tehnologije
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Ime:
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Robert Potokar, u.d.i.a.
Bojan RIZMAN, univ. dipl. inž. str.
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Podpis:

Priprava kopalne vode in
vodni efekti
Vsebina / Naslov risbe:

Razporeditev naprav in opreme v
strojnici BT - 2

Kontroliral:
Merilo:
Id. st. pri IZS:

Datum:

1:50

Št. projekta:

01/2018

april 2019

Št. načrta:

GB.006 / PZI

Št. risbe:

GB.006 / PZI - 10

Sprememba in datum:

Faza:

PZI

Detajl odvoda kondenza
iz vseh bazenov:

Detajl vgradnje vstopne šobe
otroškega bazena:

Detajl praznjenja bazena
za učenje plavanja:

Detajl vgradnje vstopne šobe v masažnem
delu bazena za učenje plavanja:

FUNKCIONALNA SHEMA PRIPRAVE KOPALN E

VODE V ZUNANJEM KOPALIŠČU DOMŽALE
Legenda:

4

4

4

4

10 8 6

6 8

9 7 5

7 5 11

16

potopna črpalka Elektrokovina VCG 510 R1A

2

črp. za prečrpavanje odpadnih bazenskih vod

1

črpalka za doziranje natrijevega tiosulfata

2

črpalka za doziranje natrijevega tiosulfata

1

črpalka za mešanje odpadnih bazenskih vod

Q=48m3/h H=6m N=1,8kW
15

membranska dozirna črpalka
Q=0-24l/h p=4bar N=25W

14

membranska dozirna črpalka
Q=0-7,6l/h p=7bar N=20W

13

centrifugalna črpalka z grobim filtrom
Q=48m3/h H=10,5m N=2,2kW

12

pogoja za vklop je zadostna višina vode v nevt. bazenu

potopna črpalka Elektrokovina VCG 510 R1A

2

črp. za prečrpavanje odpadnih bazenskih vod

1

črpalka za doziranje natrijevega hipoklorita

Q=48m3/h H=6m N=1,8kW
11

1.5

memebranska dozirna črpalka
Q=0-16,8l/h p=10bar N=25W

10

deluje le v primeru hiperkloriranje pri pranju filtra

membranska dozirna črpalka

1

črpalka za doziranje pH - minus korektorja

1

črpalka za doziranje natrijevega hipoklorita

2

črpalka za doziranje pH - minus korektorja

2

črpalka za doziranje natrijevega hipoklorita

2

črpalka za doziranje pH - minus korektorja

2

črpalka za doziranje natrijevega hipoklorita

4

črpalka za jemanje vzorcev bazenske vode

5

naprava za doz. flokulanta "Easyfloc 12"

1

transport vode skozi toplotni izmenjevalec II

1

puhalo za rahljanje filtrske mase SISTEMA II

2

filtrska črpalka SISTEMA II - filter FII.1 - FII.2

1

transport vode skozi toplotni izmenjevalec I

1

puhalo za rahljanje filtrske mase SISTEMA I

3

filtrska črpalka SISTEMA I - filter FI.1 - FI.3

Q=0-14,5l/h p=7bar N=20W

2.4

9

membranska dozirna črpalka
Q=0-14,5l/h p=7bar N=20W

8

membranska dozirna črpalka
Q=0-6l/h p=6bar N=20W

7

membranska dozirna črpalka
Q=0-7,6l/h p=7bar N=20W

6

membranska dozirna črpalka
Q=0-16,8l/h p=10bar N=25W

5

membranska dozirna črpalka
Q=0-20,4l/h p=10bar N=45W

4

centrifugalna črpalka
Q=2m3/h H=18m N=0,50kW

3

naprava za doziranje flokulanta
Q=0,1-1,5ml/m3 obtoka N=15W

2.4 linijska črpalka v kotni izvedbi s frekvenčnim regulatorjem
Q=110m3/h H=6m N=3,0kW
2.3 puhalo
Q=430m3/h p=500mbar N=15kW

1.1

2.1-2 centrifugalna črpalka z grobim filtrom in frekvenčnim regulat.
Q=210m3/h (Qp=350m3/h) H=17,5m (Hp=12,5m) N=22kW

2.3

1.4

1.5 linijska črpalka v kotni izvedbi s frekvenčnim regulatorjem
Q=150m3/h H=6,0m N=4,0kW

1.2

2.1

1.4 puhalo
Q=340m3/h p=500mbar N=15kW
1.1-3 centrifugalna črpalka z grobim filtrom in frekvenčnim regulator.

13

Q=185m3/h (Qp=300m3/h) H=17,0m (Hp=12,3m) N=15kW

1.3
2.2

16

Poz.

Karakteristike naprave
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Podpis:

Priprava kopalne vode in
vodni efekti
Vsebina / Naslov risbe:

Funkcionalna shema priprave
kopalne vode

Kontroliral:

Id. st. pri IZS:

Merilo:

Datum:

Št. projekta:

Št. načrta:

01/2018

april 2019
GB.006 / PZI

Št. risbe:

GB.006 / PZI - 12

Sprememba in datum:

Faza:

PZI

Legenda:

min. 800

min. 800

OTR. B.

min. 800

FUNKCIONALNA SHEMA EFEKTOV
BAZEN ZA UČENJE PLAVANJA

E5

centrifugalna črpalka

1

črpalka za curke v otroškem bazenu

3

puhalo za sedežno zračno masažo - klop 4m

1

črpalka za hidrozračno masažo na 4 mestih

1

črpalka za PELIKAN-a

1

črpalka za tobogan

Q=6m3/h h=18,5m N=0,55kW
E4

puhalo
Q=150m3/h p=200mbar N=3kW

E2

centrifugalna črpalka
Q=30m3/h h=19,4m N=4kW

E2

centrifugalna črpalka
Q=30,8m3/h h=10,8m N=1,5kW

E1

centrifugalna črpalka
Q=120m3/h h=7,5m N=3kW

Poz.

Karakteristike naprave

Št. kos

Namen uporabe:

Investitor:

E5

E1

E2
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Ljubljanska ulica 69
1230 Domžale

E3
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E4
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Obnova kopališča Domžale

Izvajalec:

Geoterme BOING d.o.o.
Nova vas pri Markovcih 91
SI - 2281 Markovci - Slovenija
geoterme.boing@gmail.com

Member of Clozed Loop Energy AG
Podizvajalec:

Vodja projekta:
Izdelovalec načrta:
Izdelal:

Vrsta načrta:

5 Načrt s področja tehnologije
Del objekta / Sistem:

Ime:

Id . št.

Robert Potokar, u.d.i.a.
Bojan RIZMAN, univ. dipl. inž. str.
Bojan RIZMAN, univ. dipl. inž. str.
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Podpis:
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Funkcionalna shema efektov
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Id. st. pri IZS:

Merilo:

Datum:

Št. projekta:
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GB.006 / PZI

Št. risbe:

GB.006 / PZI - 13

Sprememba in datum:

Faza:

PZI

