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1. Podstawa i zakres opracowania 

Opracowanie dotyczy technologii zbiornika wodnego, części hydraulicznej systemu składającego się  

z pompowni cyrkulacyjnej i stacji uzdatniania wody, przewodów ciśnieniowych  oraz grawitacyjnych. 

 Do sporządzenia projektu wykorzystano plan zagospodarowania terenu. Doboru urządzeń 

dokonano na podstawie katalogu firmy Crystal Fountains i AstralPool, oraz obowiązujących norm i 

przepisów.  

 

Faza opracowania – dokumentacja wykonawcza. 

2. Usytuowanie i charakterystyka fontanny 

Zbiornik wodny zlokalizowano w atrium budynku w Międzyzdrojach. Nieckę zbiornika 

zaprojektowano jako zbiornik ppoż. betonowy szczelny w kształcie prostopadłościanu. 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy fontanny, zaprojektowano zamknięty obieg wody filtrująco-

uzdatniający, wyposażony w automatyczny dopust wody, sterowany sondami poziomu wody. Urządzenia do 

zasilania filtracji wody ustawiono w komorze technicznej zlokalizowanej w okolicy zbiornika. Popłuczyny 

filtracyjne będą zrzucane do kanalizacji deszczwej. W zbiorniku przewidziano przelew awaryjny podłączony 

bezpośrednio do kanalizacji, kosz ssawny, przepusty na przewody i dyszę fontannową. 

Urządzenia fontanny będą sterowane automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy fontanny 

zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi Inwestora. 

 

Przykładowy program pracy: 

Czas pracy układu filtracyjnego: godz. 8:00 do 22:00  

 

3. Instalacje technologiczne obiegu i uzdatniania wody 

Wszystkie przewody instalacji fontanny przewidziano z rur i kształtek PVC-U i PE, łączonych za 

pomocą klejenia, zgrzewania lub połączeń gwintowych. Cyrkulacja wody w fontannie odbywać się będzie w  

zamkniętym obiegu. 

Niecka fontanny zostanie wykorzystana jako zbiornik buforowy.  

 

 

3.1. Obieg filtracyjny  zasilający dyszę. 

Obieg filtracyjny zasysający wodę ze zbiornika za pomocą kosza ssawnego, kierować ją będzie na 

pompę obiegową PF, a następnie na filtr i śluzę dozującą Cl, skąd tłoczona będzie w kierunku dyszy.  

Wysokość obrazu maksymalnie 1,5m. Przewidziano dyszę typu Hollow Column NHC100 

 

a - Wielkość zbiornika 

 Powierzchnia lustra wody:     Fz = 14 m2 

 Objętość wody w obiegu      V0 = 14 m3 

http://www.studiofontann.pl/
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b - Intensywność obiegu filtracyjnego      Q=7m3/h 

  

W celu zapewnienia odpowiedniej filtracji dobrano zestaw filtracyjny ASTER o wydatku 8 m3/h o średnicy  

450 cm 

 Q = 10 m3/h, P = 0,37 kW Victoria Plus 

3.2.  Uzupełnianie wodą wodociągową i opróżnianie niecki 

Napełnianie zbiornika fontanny odbywać się będzie wodą z instalacji wodociągowej. Objętość wody w 

obiegu fontanny będzie wynosiła 14 m3. 

Uzupełnianie strat wody w niecce następować będzie poprzez armaturę dopustową wyposażoną  

w sondy poziomu, zainstalowane w niecce fontanny, uruchamiające zawór elektromagnetyczny oraz 

wodomierz na dopływie wody z sieci wodociągowej dn32mm. Instalacja wody świeżej z wodociągu będzie 

zaopatrzona w wodomierz, zawór antyskażeniowy EA. Pobór wody z wodociągu uzupełnia ubytki wody 

powstałe przez parowanie, wychlapanie, płukanie filtra. 

  

  

W celu zabezpieczenia pomp przed pracą na sucho zastosowano sondy poziomu wody wyłączające 

pompy przy obniżeniu poziomu wody. 

 W przed zimą należy opróżnić wodę z rurociągów ssąco tłocznych na odcinkach w komorze technicznej. 

Przewody w gruncie zabezpieczyć przewodami grzewczymi. 

3.3.  Sterowanie i pomiary 

3.4.1 Sterowanie procesem filtracji i fontanną 

Zadaniem układu sterowania pracą fontanny jest zredukowanie do minimum niezbędnej obsługi, 

ułatwienie bieżącej eksploatacji, zapewnienie precyzji pracy oraz zabezpieczenie przed sytuacjami 

awaryjnymi. 

Fontanna została wyposażona w automatyczny dopust wody oraz zabezpieczenie przed pracą 

fontanny na „sucho”. W skład komponentu wchodzić będą: sondy zamontowane w niecce i zawsze 

zamknięty zawór elektromagnetyczny. 

Układ automatycznej regulacji czasu pracy pomp ma zapewnić uzyskanie optymalnych efektów 

pracy zespołów: filtracyjnego i obiegowego w cyklu dziennym. Zainstalowany układ pozwoli zaprogramować 

czas pracy i czas postoju pomp. 

Sterowanie procesem filtracji odbywać się będzie za pomocą zegara umieszczonego  

w szafie sterującej. 

Proces filtracji odbywać się będzie w systemie ręcznym. Zestaw filtracyjny wyposażony jest w zawór 

6-cio drogowy sterujący pracą filtru. Opis systemu filtracji należy wykonać w instrukcji fontanny. 

 

 

http://www.studiofontann.pl/


ul. Długosza 41/37 
01-153 Warszawa 
GSM: 695-948-317 
biuro@studiofontann.pl 

www.studiofontann.pl 
_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

NIP: 7122481582 
REGON: 146242856 

St
ro

n
a5

 

3.4.2 Kontrola jakości wody i dozowanie reagentów 

Do dezynfekcji wody przewidziano wielofunkcyjny środek dezynfekcyjny w tabletkach 200 

gramowych. Preparat będzie dostarczony w opakowaniach 5kg 

Środek ten poprzez oddziaływanie na wodę pełni funkcje: 

 Dezynfekcyjne 

 Algobójcze 

 Bakteriobójcze 

 Zapobiegające rozwojowi alg 

 Wirusobójcze 

 Grzybobójcze  

 

Dozowanie chloru odbywać się będzie poprzez stację dozującą Control Basic zainstalowaną za 

zestawem filtracyjnym. Pomiar zawartości chloru odbywać się będzie automatycznie w śluzie pomiarowej.  

Regulacja pH odbywać się będzie automatycznie za pomocą urządzenia kontrolno- pomiarowego Control 

Basic dozującego ph minus. Parametry wody należy sprawdzać raz w tygodniu za pomocą testera ręcznego 

np. firmy AstralPool. Wykonawca fontanny zobowiązany jest do dostarczenia reagentów pozwalających na 

prawidłową pracę fontanny.  

 

Zagrożenia: 

Produkty są zakwalifikowane do kategorii materiałów niebezpiecznych i odpowiednio oznakowane 

wg wytycznych Wspólnoty Europejskiej. 

Podczas obsługi urządzeń dozowania chemii należy zachować szczególną ostrożność  

i postępować zgodnie z zasadami BHP dla materiałów niebezpiecznych. 

Przechowywać w zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie wypadku lub złego 

samopoczucia przy kontakcie z produktem natychmiast wezwać lekarza.  

4. Wytyczne branżowe 

4.1.  Budowlane 

 Wykonać nieckę fontanny jako zbiornik ppoż.  szczelny (wg innego pracowania) 

 Wykonać szczelną komorę techniczną o wymiarach zewnętrznych minimalnych 2m x2m x1,3m Beton 

W8 

 Wykonać czerpnię w dnie komory na pompę odwadniającą 

 Wykonać właz o wymiarach  800 

 Zamontować drabinę w komorze 

4.2. Elektryczne 

 Doprowadzić do pomieszczenia technicznego przewód elektryczny o mocy 3kW 

 Zapewnić oświetlenie pomieszczenia technicznego (zasilanie oświetlenia z szafy sterowniczej). 

http://www.studiofontann.pl/
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 Wykonać instalację przewodów ogrzewających rury między pomieszczeniem technicznym z 

zbiornikiem ppoż. 

 

 

4.3. Sanitarne 

 

 Doprowadzić świeżą wodę do komory technicznej przewodem minimum fi 32mm 

 Wykonać podłączenie przelewu awaryjnego do kanalizacji. 

 Przejścia szczelne w komorze i zbiorniku wykonać w systemie Integra 

 Wykonać sony zawieszkowe sterujące poziomem wody w zbiorniku. 

 Podłączyć kanalizację do komory technicznej, zabezpieczona klapą burzową 

 

Dostarczenie rozdzielni sterująco zasilającej fontanny w zakresie dostawcy technologii fontanny. 

Szafa elektryczna o odporności IP45. 

5. Zagadnienia BHP 

 Wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną będą posiadać zabezpieczenia przed porażeniem 

prądem. 

 Obsługi fontanny może tylko dokonywać osoba, która została szczegółowo poinstruowana przez 

wykonawcę i zapoznała się z instrukcją obsługi. 

 Nie wolno stosować urządzeń fontanny do innych celów niż opisanych w instrukcji obsługi. 

Niewłaściwe użycie może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa osoby obsługującej lub osób 

trzecich oraz do uszkodzenia instalacji, urządzeń i tym samym utraty gwarancji. Nie wolno używać 

instalacji fontanny do podlewania roślin, mycia chodników, obuwia itp. 

 Fontanna nie może być obsługiwana przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków 

medycznych zmniejszającą zdolność koncentracji. 

 Nie wolno podczas pracy pompy trwale blokować całkowitego napływu i odpływu wody zamykając 

zawory odcinające. 

 Nie wolno samowolnie dokonywać zmian konstrukcyjnych i przeróbek urządzenia. 

 W razie kontaktu z chlorem lub pH- miejsce to obficie umyć wodą z mydłem. 

 Podczas obsługi urządzeń w maszynowni używać gumowce oraz odpowiednio dopasowanego 

niekrępującego ruchów ubrania roboczego. Nie wolno pracować będąc ubranym w krótkie spodnie 

lub lekkie otwarte obuwie (np. sandały). 

6. Zabezpieczenia antykorozyjne 

Całość instalacji wykonać z rur i kształtek PVC, PE. Armatura i inne elementy instalacji  

z materiałów odpornych na korozję. 
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7. Specyfikacja zastosowanych urządzeń 

Lp. Urządzenia fontanny Oznaczenie Ilość szt./ kpl. 

1 Zbiornik filtra Aster fi 450 ZF 1 

2 Pompa filtracyjna Victoria Plus 0,37kW PF 1 

3 Zawór 6-cio drożny - 1 

4 Zestaw sond zawieszkowych S 4 

5 Pompa odwadniająca BestOne Vox PO 1 

6 Szafa sterująco-zasilająca SZ 1 

7 Kosz ssawny DSA200 KS 1 

8 Dysza fontannowa NHC100 DF 3 

9 Automatyczny dopust wody DW 1 

10 Orurowanie Fontanny - 1 

11 Okablowanie sterowniczo zasilające - 1 

 

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo 

deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów. 

7.1. Uwagi 

Niniejszy projekt nie jest instrukcją obsługi. 

8. Wymagania eksploatacyjne fontanny 

 Płukanie zestawu filtrującego dwa razy w tygodniu. 

 Sprawdzanie parametrów wody (zawartość chloru i pH) raz w tygodniu. 

Poprawność parametrów wody należy sprawdzić za pomocą testera ręcznego, próbkę wody 

pobierać bezpośrednio z niecki fontanny. Prawidłowe parametry wody: 

pH w granicy 7,2 do 7,6, zawartość chloru 0,3mg/l. 

 Uzupełnić tabletki w śluzie w przypadku stwierdzenia braku chloru w wodzie. 

 Czyszczenie kosza ssawnego pompy dwa razy w tygodniu. 

 

Szczegółowy opis ww. czynności eksploatacyjnych zostanie sporządzony w instrukcji obsługi fontanny. 

 

9. Inne 

 

W dokumentacji powyższej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i 

producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowią 

przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe 

producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały  

w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że 

wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych  

http://www.studiofontann.pl/
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w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod 

warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem: 

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych), 

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki 

liniowe, konstrukcja), 

- wyglądu (struktura, barwa, kształt), 

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo 

deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów. 

 

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE 

REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM 

ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI 

TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ. 

10. Część rysunkowa 

Rys. 1 - Schemat techniczny fontanny 

Rys. 2 - Rzut przewodów fontanny i rozstawienie urządzeń 

Rys. 3 - Przekrój przez komorę techniczną 

 

 

11. Karty katalogowe 
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