
Uszoda gépészeti műszaki leírás
Előzmény: 

A több éve funkcionáló Aluvázas sátor főbb méretei: 45,2 x 31,5 x 9,4_4,3 m. Korszerűsítést 
követően a sátor jelenlegi oldal, homlokfalak és homlok háromszögek határoló szerkezeteinek 
lecserélésére kerül sor 100 mm-es szendvicspanelre salakgyapot kitöltéssel.
A sátrat jelenleg egy GP 200 típusú 268/233 kW teljesítményű hővisszanyerő nélküli gázégős 
légkezelő fűti. Jelenlegi légkezelő berendezés a sátor fűtését az eddigi üzemi tapasztalatok 
alapján megfelelően látta el, de a sátorba a friss levegő bejuttatás elégtelennek bizonyult, valamint 
a sátor légterében páratartalom feldúsult.
A korszerűsítés során a meglévő berendezés elbontásra kerül.
Ezt követően jelen kiírás szerint szükséges új friss levegős légkezelő berendezést telepíteni mely 
megfelelő értékeken tartja a sátor légállapotát.  (hőmérséklet, CO2, páratartalom)

Irányadó értékek:

Terem levegő 30°C max. 55%
Medence vízhőfok  27-28°C°C
vízfelület 825 m2
bent tartózkodók száma 200 fő
Megengedett maximális CO2 koncentráció 700 ppm

A bemelegítő medencetér fűtése hőszivattyú telepítésével kell történjen, lecserélve a most 
még üzemben lévő gázüzemű berendezést.

A hőszivattyú-k min. 180kW teljesítménnyel kell rendelkezni.
A hőszivattyúk mellé egy legalább 2000 l-es puffer tárolót kell telepíteni, amire dolgozik a 
hőszivattyú.

A hőszivattyú teljesítményét egy, kettő vagy akár négy berendezés is biztosíthatja.
Amennyiben több berendezés kerül telepítésre úgy elhelyezési terv bemutatása 
szükséges.
A hőszivattyú csatlakozása a tárolóra úgy kell történjen, hogy a melegvíz gravitációsan 
keveredjen, azaz a tartály felső részébe kell keverni a melegvizet.
A tartály felső csonkról keringető szivattyú továbbítja az elvárt 45*C fokos vizet, 6/4” 
csöveken keresztül a befúvókhoz.
4-4 db hőlégbefúvó biztosítja az egyenletes hő leadást, melyeket egymással szemben kell 
elhelyezni, az egymással szemben lévőket egy-egy oszlopsor eltolásával.
A rendszert fagyállóval kell tölteni -15*C fokig keverve.
Amennyiben víz a választott hordozó anyag, úgy 2 db hőcserélő és keringető szivattyú 
beépítését kell elvégezni.
A hőszivattyú működéséhez szükséges áram betáplálását kiépítését kell elvégezni, 2*3*42 
A fi relével.

A betáp áramot 250 fm-ről kel biztosítani, a kábel méretezésénél a feszültségesést nem 
szabad figyelmen kívül hagyni.

A hőlégbefúvók áramigénye 
230 V.
A hőszivattyúkat vasalt aljzatra kell telepíteni
A puffer tárolónak 2*2,5*3 m magas hőszigetelt helyiséget kell kiépíteni.


