
 
 
 

 
OPIS OGÓLNY FONTANNY 

Fontanna wykonana będzie w postaci podziemnej betonowej niecki, przykrytej płytami 

kamiennymi nawierzchni wspartych na podporach BUZON.  

Efekt wizualny pierwszego obrazu wodnego tworzony będzie poprzez 49 szt. dysz 

strumieniowych (KO) bijącymi wodą na wysokość do 1,5m. Dysze zasilane będą wodą 

poprzez podwodne agregaty fontannowe (EC1). Oświetlenie ww. obrazu wodnego 

realizowane będzie za pomocą 49 szt. reflektorów ze światłem ledowym RGB (LED). 

Efekt wizualny drugiego obrazu wodnego tworzony będzie poprzez 38 szt. dysz 

mgielnych (MG) bijącymi wodą na wysokość do 0,9m. Nie przewiduje się oświetlenia ww. 

obrazu wodnego. 

Sterowanie agregatami fontannowymi oraz reflektorami LED RGB odbywać się będzie 

za pośrednictwem programowalnego sterownika DMX-RDM 512CH poprzez system 

sygnałów DMX-RDM.  

Woda będzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urządzeń dla tego celu 

zamontowanych w wydzielonym pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym na 

kondygnacji -1 o numerze P.T.F.1. 

 
OPIS INSTALACJI 

Przepływ wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezależnie pracujące 

obiegi: uzdatniania wody oraz zasilania dysz. 

Stacja uzdatniania, agregat dysz mgielnych oraz szafa sterująca umieszczona będzie w 

pomieszczeniu technicznym fontanny zlokalizowanym na kondygnacji -1 o numerze 

P.T.F.1. Agregaty fontannowe umieszczone będą w niecce fontanny. 

W obiegu uzdatniania woda zasysana będzie z niecki fontanny czterema koszami 

ssawnymi (KS) przez pompę filtracyjną (PF), za pomocą pompy woda podawana będzie na 

filtr piaskowy (FP), dezynfekowana a następnie kierowana do niecki czterema króćcami 

napływowymi. 

 Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji i zapobieżeniu 

rozwijania się glonów, podawany będzie środek dezynfekujący oraz korektor pH za 

pomocą pompek dozujących (PD1, PD2). Dozowanie chemikaliów odbywać się będzie 

automatycznie i sterowane przy pomocy sond pH i stężenia chloru, mierzących te 

parametry w wodzie pobieranej z obiegu filtracyjnego. W zależności od zmierzonych 

wartości urządzenie kontrolno-pomiarowe (KP) włączą lub wyłączą pompki dozujące 

chemikalia. Jako środek dezynfekujący przyjęto podchloryn sodu. Do obniżania pH wody 
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przyjęto 10%-30% roztwór kwasu siarkowego. W przypadku konieczności podwyższenia 

pH do zbiornika przelewowego fontanny podawany będzie ręcznie 10% - 30% roztwór 

węglanu sodu. 

Do niecki fontanny dostarczana będzie woda wodociągowa do pierwszego napełnienia 

oraz pokrycia bieżących ubytków eksploatacyjnych. Wlot rurociągu wyposażono w 

elektrozawór (EL), który to sterowany będzie czujnikiem poziomu wody (CP).  

Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa się poprzez przelew 

awaryjny bezpośrednio do kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny odbywa się poprzez 

spusty denne z zasuwą zamontowane w płycie dennej niecki. 

W obiegu zasilania dysz fontannowych strumieniowych (KO) woda zasysana jest z 

niecki fontanny poprzez podwodne agregaty fontannowe (EC1). Agregaty wyposażone są 

w kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczające je przed dostaniem się większych elementów 

stałych do wnętrza i uszkodzeniem. 

W obiegu zasilania dysz fontannowych mgielnych (MG) woda podawana jest poprzez 

agregat mgielny (AM). Wysokociśnieniowy kompresor zasilany w zmiękczoną wodę z 

przyłącza podaje pod ciśnieniem 70bar wodę do dysz mgielnych. Przyjęto, że woda z dysz 

mgielnych będzie tracona. 

 Dodatkowo woda z sieci będzie zmiękczana na automatycznym zmiękczaczu z 

kolumną jonowymienną (ZM). Na przyłączu wody projektuje się filtr wstępny (BB) o 

skuteczności filtracji 20 µm, zabezpieczający zmiękczacz przed zatkaniem 

zanieczyszczeniami. 

Wody deszczowe z powierzchni fontanny odbierane są przez przelew i kierowane do 

kanalizacji. W okresie zimowym wody opadowe kierowane są do kanalizacji poprzez spust 

denny.  

Elementy wyposażenia technologicznego będą łączone z przewodami na połączenia 

gwintowane. Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikiem wody należy wykonać przed 

wykonaniem dna, a elementy przejścia przez dno, jako gotowe elementy systemowe 

osadzić przed pracami betoniarskimi. 

Pompy fontanny pracują w obiegu zamkniętym i są włączane okresowo. W okresie 

nocnym pompy atrakcji fontanny będą wyłączane. 

Niecka wykonana będzie ze zbrojonego betonu (wg odrębnego projektu) i wyposażona 

w króćce technologiczne: przelewowy, spustowe, tłoczne, ssawne i przejść kabli.  
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DOBÓR URZĄDZEŃ 
 

Pompa filtracyjna (PF) 

Pompa zapewnia stałą cyrkulację wody w obiegu oraz wykorzystywana będzie do 

płukania filtra piaskowego. Pompa wyposażona jest w filtr wstępny służący do 

zatrzymywania zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie pobieranej z niecki fontanny. 

Łapacz znajduje się przed pompą obiegową i zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. 

Dobrano pompę wirową z prefiltrem o wydajności 18 m3/h, wysokości podnoszenia 12 

m H2O i mocy 1,3 kW, 400V. 
 

Filtr piaskowy (FP) z zaworem sześciodrogowym (ZS) 

Filtr ten stosuje się w celu usunięcia z wody zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesin 

i cząstek koloidowych. Filtr wypełniony jest piaskiem kwarcowym usypanym na 

podtrzymującej warstwie żwiru. Płukanie filtra odbywa się wodą pobieraną z niecki 

fontanny. Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do kontaktu z wodą 

pitną. Zbiornik filtracyjny wyposażony jest we właz potrzebny do usypania i usunięcia 

złoża, manometr oraz niezbędne do prawidłowej pracy króćce. 

 Średnica filtra:   680 mm  

 Wysokość całkowita:   915 mm  

 Prędkość filtracji:   50 m/h   

 Warstwy filtracyjne: 

� żwir 1-5 mm (podsypka): 50 kg   

� piasek  0,4-0,7 mm:  200 kg    

Przełączanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, płukanie) odbywa się przy 

pomocy ręcznego zaworu sześciodrogowego.  

Dobrano filtr o średnicy 680 mm oraz zawór sześciodrogowy ręczny o przyłączach 1 

1/2”. 

Urządzenie kontrolno - pomiarowe (KP) 

Zaprojektowano urządzenie kontrolno – pomiarowe (KP) w obudowie z tworzywa 

sztucznego do montażu na ścianie. W skład urządzenia wchodzi: 

- armatura przepływowa z łapaczem zanieczyszczeń i kontrolą przepływu, 

- cela pomiarowa z elektrodą chloru, 

- cela pomiarowa z elektrodą pH. 
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Urządzenie mierzy stężenie chloru i wartość pH w wodzie obiegowej oraz dzięki sygnałom 

wyjściowym na pompki dozujące podchloryn i korektor pH – utrzymuje wartości pH i 

stężenie chloru na zadanym poziomie. 

 

Dozownik podchlorynu sodu (PD1) 

Środek chlorujący:  podchloryn sodu NaOCl 

Stężenie chloru wolnego: nie mniejsze niż 0,3 g Cl2 /m3 na odpływie wody z niecki 

Dawka chloru wolnego: 0,5-2,0 g/m3 

Zaprojektowano zestaw składający się z pompy dozującej o wydajności maksymalnej 

2 l/h montowanej bezpośrednio nad opakowaniem handlowym reagenta. Ze względu na 

brak pomieszczeń magazynowych nie przewiduje się składowania reagentów chemicznych, 

które będą uzupełniane na bieżąco przez wyspecjalizowaną firmę. 

 
Dozownik korektora pH (PD2) 

Środki korygujące: 

- podwyższenie pH: 10% - 30% roztwór węglanu sodu 

(w przypadku konieczności podwyższenia pH - dozowanie ręczne) 

- obniżenie pH: 10% -30%-owy kwas siarkowy 

Poziom pH ustala się w granicach 7,2-7,6. Jest to wartość optymalna ze względu na 

efektywność dezynfekcji i procesu koagulacji wody. 

Zaprojektowano zestaw składający się z pompy dozującej o wydajności maksymalnej 2 

l/h montowanej bezpośrednio nad opakowaniem handlowym reagenta. Ze względu na brak 

pomieszczeń magazynowych nie przewiduje się składowania reagentów chemicznych, które 

będą uzupełniane na bieżąco przez wyspecjalizowaną firmę. 

 
Czujnik poziomu wody (CP) 

 Czujnik służy do automatycznego sterownia uzupełnianiem wody z sieci w niecce 

fontanny, oraz zabezpiecza pompy przed suchobiegiem. Dobrano czujnik poziomu wody 

z czterema sondami w obudowie ze stali nierdzewnej (CP). Dobrano zawór dopustu 

wody ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym 11/2” z napędem elektrycznym 

normalnie zamkniętym, 24VDC (EL). 

 

Dysze strumieniowe (KO) 
 
Przyjęto dysze jednostrumieniowe (KO), wytwarzające klarowny i odporny na 

podmuchy wiatru pełny strumień wody o średnicy 12mm. Każda dysza wyposażona jest w 



 

5 
 

przegub kulowy, za pomocą, którego strumień może być regulowany w zakresie 12° od 

pozycji pionowej. Dysza wykonana z mosiądzu i przyłączu 1”. 

 

Reflektory LED RGB (LED) 

Dla optymalnego oświetlenia poszczególnych strumieni wodnych dysz strumieniowych 

(KO) zastosowano reflektory LED RGB (LED) z możliwością umieszczenia dyszy 

strumieniowej pośrodku lampy (otwór na dyszę w centrum reflektora). Reflektory zasilane 

są bezpiecznym napięciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako 

oświetlenie fontann i wodotrysków. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali 

nierdzewnej i standardowo wyposażona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkła 

pancernego wytrzymująca praktycznie wszystkie naprężenia i pełniąca rolę osłony diod 

LED, w ilości 9 sztuk diod LED w każdym reflektorze.  

Szyba ze szkła pancernego jest płasko łączona śrubami z obudową oraz uszczelnieniem. 

Reflektor charakteryzuje się gładką i równa powierzchnia, bez wystających krawędzi, 

sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń.  

Zastosowane reflektory LED umożliwiają zmianę światła w zakresie 16 milionów 

kolorów. Każdy z reflektorów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, 

zarówno pod kątem liczebności kolorów, jak i dynamiki ich wyświetlania. Reflektor 

wyposażony jest w kabel zasilająco – sterujący z wtykiem VTS o stopniu szczelności IP68. 

Cechy reflektora LED RGB (LED): 

� sterowanie na bazie protokołu DMX, zapewniające płynną zmianę kolorów w zakresie 

16 milionów barw,  

� protokół DMX-RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie 

najważniejszych parametrów reflektora: 

� - roboczogodziny załączeń napięcia,  

� - roboczogodziny pracy właściwej - cały reflektor,  

� - roboczogodziny pracy właściwej - poszczególne spoty, 

� - temperatura pracy reflektora - cały reflektor,  

� - temperatura pracy reflektora - poszczególne spoty,  

� - napięcie robocze,  

� - identyfikacja błędnej pracy, 

� wtyk VTS, wykonany w standardzie IP68, zapewniający jednocześnie zasilanie 

24VDC oraz sterownie DMX, stanowiący integralną część reflektora,       

� skuteczność oświetlania obrazu wodnego do 7m przy mocy 16W, 

� maskownica umożliwiająca profesjonalny montaż w płycie, 
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� zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami 

bezpieczeństwa odnośnie publicznych obiektów fontannowych.  

 
 

Agregaty fontannowe (EC1) 

Dla zasilania dysz strumieniowych (KO) zastosowano podwodne agregaty fontannowe 

(EC1). Agregaty zapewniają płynną regulacje wysokości każdego z 49 szt. strumieni oraz 

ich indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest bezpiecznym napięciem 24 V/DC i 

pobiera moc 60W. Dodatkowo każdy agregat wyposażony jest w przetwornicę 

częstotliwości w celu płynnej regulacji wysokości strumienia wodnego. Każdy z 

agregatów jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zarówno pod kątem 

wysokości, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty wyposażone są w filtry wstępne ze 

stali nierdzewnej oraz kable zasilająco – sterujące z wtykiem VTS o stopniu szczelności 

IP68. 

Każde z urządzeń ma własne imię cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, którego z 

wiązki informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym założeniem jest 

liniowość sieci tzn. sygnał przechodzi z jednego urządzenia do kolejnego. 

Cechy agregatu (EC1): 

� efekt dynamicznego cięcia obrazu wodnego na bazie protokołu DMX (120 zmian 

prędkości obrotowej/min), przy założeniu pełnego obrazu wodnego o średnicy 12mm i 

wysokości do 1500mm,   

� efekt płynnej zmiany wysokości obrazu wodnego na bazie protokołu DMX (20mm – 

1500mm – 20mm) (20 zmian wartości prędkości obrotowej/min),   

� zasilanie bezpiecznym napięciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami 

bezpieczeństwa odnośnie publicznych obiektów fontannowych,  

� protokół DMX-RDM gwarantujący uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie 

najważniejszych parametrów agregatu:  

� - roboczogodziny załączeń napięcia – inicjacja,  

� - roboczogodziny pracy właściwej – inicjacja + prędkość, 

� - temperatura pracy agregatu,  

� - natężenie robocze,  

� - napięcie robocze,  

� - identyfikacja błędnej pracy, 

� wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowiące integralną 

część agregatu. 
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Agregat mgielny (AM) 

Do zasilania w wodę dysz mgielny (MG) zaprojektowano wysokociśnieniowy agregat 

mgielny (AM) zasilany w zmiękczoną wodę z przyłącza. Agregat podaje pod ciśnieniem 

70bar wodę w ilości 4l/min do dysz mgielnych. Agregat pobiera moc 0,95kW i zasilany 

jest napięciem 230V.  

 

Dysza mgielna (MG) 

Przyjęto dysze drobno kropelkowe o średnicy kropel 0,5 mm (MG), wytwarzające 

efekt mgły. Dysze wykonane z niklowanego brązu oraz stali nierdzewnej. Dysza 

montowana w obudowie z rozetą umożliwiającą przykręcenie do płyty kamiennej 

nawierzchni. 

 

Zmiękczacz wody (ZM) 

 

Zaprojektowano automatyczny zmiękczacz wody o wydajności maksymalnej 5,5m3/h 

przy twardości <0,1°d, zdolność jonowymienna zmiękczacza 352 °d x m3. Zmiękczacz 

posiada zbiornik ze złożem jonowymiennym o średnicy 16” oraz zbiornik na sól 

tabletkową. Sterowanie procesem regeneracji i płukania odbywa się poprzez automatyczną 

głowicę sterującą. Zmiękczacz posiada przyłącz DN25. 

 

MONTA Ż URZĄDZEŃ I INSTALACJI 

Montaż urządzeń należy przeprowadzić na podstawie rys. rozmieszczenia urządzeń. 

Pompy mocować do podłoża za pomocą śrub z kołkami rozprężnymi. Montaż rurociągów 

należy prowadzić zgodnie z rysunkami orurowania oraz schematem technologicznym. 

Rurociągi prowadzić ze spadkiem do pomieszczenia technicznego. Spadek min 1%. 

Montaż i próby wodne instalacji przeprowadzić zgodnie z WTWiO producentów rur i 

kształtek z PVC oraz armatury. Rurociągi w niecce fontannowej, prowadzone do 

pomieszczenia technicznego oraz w pomieszczeniu technicznym wykonać z PVC. 

Rurociągi należy układać na podporach wykonanych z kształtowników stalowych 

ocynkowanych i obejm do rur z wkładkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocować 

do stropów, ścian i konstrukcji pomieszczenia technicznego i budynku. Rozmieszczenie 

podpór zgodnie z WTWiO producentów rur z PVC. Przy klejeniu PVC zachować 

ostrożność (wg WTWiO rurociągów z PVC). Należy zapewnić środki pierwszej pomocy 

na stanowisku pracy.  
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Wszystkie „wyjścia” rurociągów z dna niecki oraz ściany pomieszczenia technicznego 

należy wyposażyć w murowe kołnierze oraz łańcuchy uszczelniające. 

 

ZESTAWIENIE URZ ĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 

L.p. Opis Ilość 

PF 

Pompa filtracyjna z filtrem wstępnym, 
pozioma. 

q=18 m3/h, H=12 mH2O 
N= 1,3 kW 3x400 V 

D75/D75 
Materiał: tworzywo sztuczne. 

1 

FP 

Filtr piaskowy 
∅680mm; H=915mm; 

DN 40/40, PN2,5 wraz ze  złożem, 
włazem, króćcami technologicznymi, 

manometrem . 
Materiał: tworzywo sztuczne. 

1 

ZS Zawór 6-drogowy ręczny 11/2” 
Materiał: tworzywo sztuczne. 

1 

KP 

Kontroler do pomiaru i regulacji chloru 
i pH wraz z celami i sondami 

pomiarowymi. 
Materiał: tworzywo sztuczne. 

1 

PD1 

Stacja dozowania podchlorynu 
pompa dozująca qmax.=8 l/h, p=2 bar, 

N=13W/230V 
Materiał: tworzywo sztuczne. 

1 

PD2 

Stacja dozowania korektora pH 
pompa dozująca qmax.=8 l/h , p=2 bar, 

N=13W/230V 
Materiał: tworzywo sztuczne. 

1 

CP Czujnik poziomu wody 
Materiał: stal nierdzewna 

1 

SZS Szafa zasilająco-sterująca dla urządzeń 
technologicznych 

1 

LED 
Reflektor LED. 

N=16 W; 24 V/DC 
Materiał: stal nierdzewna. 

49 

EC1 

Agregat fontannowy. 
N=60 W; 24 V/DC 

Materiał: stal nierdzewna/tworzywo 
sztuczne. 

49 

AM 

Agregat mgielny. 
q=4 l/min, H=70 mH2O 

N= 0,95 kW 230 V 
Materiał: stal nierdzewna. 

1 

KO Dysza strumieniowa. 
Materiał: mosiądz. 

49 

MG Dysza mgielna. 
Materiał: mosiądz/stal nierdzewna. 

38 

KD Przejście szczelne kabli – 20 kabli. 
Materiał: stal nierdzewna. 

4 
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BB Filtr wstępny 20µm, DN40. 
Materiał: tworzywo sztuczne. 

1 

EL 
Zawór z napędem elektrycznym – 11/2”, 

24VDC, normalnie zamknięty. 
Materiał: stal nierdzewna. 

1 

KS Kosz ssawny filtracji. 
Materiał: stal nierdzewna. 

4 

ZM 
Zmiękczacz DN25. 
N=3 W; 230 V/AC 

Materiał: tworzywo sztuczne. 
1 

- Rury, kształtki, zawory – PVC-U.  1 
- Kable elektryczne. 1 

- Rury, kształtki, uchwyty dla instalacji 
elektrycznej.  

1 

- Uchwyty dla rurociągów instalacji 
hydraulicznej.  

1 

- Kołnierze uszczelniające.  1 

- Łańcuchy uszczelniające.  
1 
 

 
 

 
 
 

 


