
Opis technologii fontanny  

Lokalizacja : Kolonowskie ul. Leśna dz. 1741 

Inwestor: Gmina Kolonowskie 47-110 Kolonowskie ul. Ks . Czerwionki 39  

 

1. Opis projektowanej fontanny. 

Fontanna będzie składała się z 15 dysz umieszczonych w niecce fontanny.  

Przy każdej dyszy osadzone sa po 2  ledowe reflektory wielokolorowy podwodny, 

oświetlający wytryskujące strumienie wody. 

Włączanie reflektorów odbywać się będzie za pomocą systemu zegarowego sterowanego 

zegarem astronomicznym. 

Pomieszczenie techniczne fontanny będzie znajdować się obok niecki fontanny.  

W pomieszczeniu technicznym zostaną umieszczone wszystkie urządzenia techniczne 

niezbędne do prawidłowego działania instalacji wodnych fontanny i obiegu uzdatniania wody 

(pompa, układ filtracji z śluzą dozującą, rozdzielnia sterująca – zasilająca, pompa dźwigni 

wodnej.  

Wejście do komory poprzez żeliwny właz o wymiarach 600/600mm z klapą na zawiasie, 

zabezpieczaną przed niepowołanym otwarciem śrubą typu imbus.  

Pod włazem zamontowano klapę zabezpieczającą przed wlewaniem się wody przez właz do 

pomieszczenia technicznego, wykonaną ze stali nierdzewnej i posiadającą ujście poprzez wąż 

elastyczny do kanalizacji. Klapa ta ma być dodatkowo zamykana kłódką.  

Na ścianie bezpośrednio pod włazem zamontowano drabinkę ze stali nierdzewnej.  

Pomieszczenie techniczne jest wentylowane. Do wentylacji zastosowano dwa kanały 

wentylacyjne (nawiewny oraz wywiewny), każdy o średnicy 100 mm; wylot kanału 

nawiewnego zakończony będzie 15cm od podłogi pomieszczenia technicznego, natomiast 

kanał wywiewny umieszczony będzie pod sufitem i zakończony od strony pomieszczenia 

wentylatorem wywiewnym, osiowym, chemoodpornym o wydajności 150 m
3
/h. Nad 

powierzchnią ziemi nad pomieszczeniem technicznym ujścia kanałów wentylacyjnych należy 

zamaskować, np.  za pomocą elementów dekoracyjnych z granitu.  

Wentylacja pomieszczenia zapobiega skraplaniu się wody na urządzeniach technicznych, oraz 

osadzaniu się w nich wilgoci.  

Wentylacja sterowana jest poprzez zegar czasowy. 

 



Pomieszczenie techniczne jest gotowym prefabrykatem z pełnym wyposażeniem 

technologicznym, o wymiarach wewnętrznych 200 cm x 200 cm x 200 cm, umieszczanym w 

wykopie ziemnym pod powierzchnią placu. 

Prefabrykat betonowy należy zaizolować przeciwwilgociowo od strony zewnętrznej i 

wewnętrznej, np. masami firmy Schomburg lub równoważnymi. 

 Obiekt należy zlokalizować w pobliżu niecki fontanny, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Parametry obiektu: 

Płyta podłogowa 230 cm x 230 cm x 20 cm. 

Płyta górna 230 cm x 230 cm x 20 cm - Beton B25 zbrojony podwójnie. 

Ściany grubości 15 cm. 

 

Fontanna będzie sterowana automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy fontanny zostanie 

wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora. 

Przykładowy program pracy: 

Czas pracy układu filtracyjnego min. 5 godzin na dobę 

Czas pracy atrakcji fontanny godz. 7:00 do 24:00 

Oświetlenie fontanny załączane po zmroku – do świtu, bądź wyłączenia atrakcji fontanny 

 

2. Założenia technologiczne. 

Rezygnuje się z wydzielonego zbiornika retencyjnego opisanego we wcześniejszym opisie. 

Rolę zbiornika retencyjnego pełnić będzie niecka fontanny. Ponadto zakłada się ograniczenie 

powierzchni niecki z 4,5mx7,0m na prefabrykat betonowy, z betonu wodoszczelnego 

zbrojony o powierzchni 2,5mx5,3m osadzony na dwóch ławach betonowych zakotwionych 

poniżej poziomu przemarzania gruntu.  

Objętość niecki fontanny           ok. 3  m
3 

Wysokość strumienia dyszy fontanny                 max. 2,5 m 

Niecka prefebrykat betonowy 2,5x 5,3 ,wys 50 cm  

 

Rurociągi : Rury PVC  system klejony         

Elementy instalacyjne uzbrojenia basenu fontanny – rury i kształtki z PVC system klejony,  

Odplyw , przelewy, przejścia szczelne  lampy, dysze  sa wykonane ze  stali nierdzewnej. 

Na okres zimowy instalację fontanny .pompy, rurociągi, nieckę) należy opróżnić z wody.  

 

 



 

 

3. Dobór urządzeń. 

3.1. Pompa ścieków. 

W podłodze pomieszczenia technicznego zainstalowano studzienkę ściekową a samą podłogę 

wykonano ze spadkiem do tej studzienki. W studzience znajduje się pompa podnosząca 

poziom ścieków do poziomu kanalizacji. Zastosować należy  pompę z włącznikiem 

pływakowym, np.  Grundfoss CC9, lub równoważną. 

 

3.2. Filtr piaskowy z zaworem sześciodrogowym. 

W systemie wodnym należy zainstalować filtr piaskowy z zaworem sześciodrogowym o 

wydajności 4000 l/h, z odpływem popłuczyn do kanalizacji, napędzany pompą 230V 0,5 kW. 

Filtracja jest sterowana zegarem czasowym.  

Filtr zasysa wodę z niecki  i po przejściu przez śluzę piaskową wraca do niecki. 

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. 

Producent np. Future Pool lub równoważne . 

3.3. Śluza dozująca.  

Śluza dozująca służy do wprowadzania do obiegu środka dezynfekującego – tabletek 

chlorowych. Śluza montowana jest na obejściu instalacji wody uzdatnionej, za filtrem 

piaskowym. Należy zainstalować również obejście śluzy dozującej „By-PASS”. 

Producent – np. Future Pool lub równoważne. 

 

3.4Pompy atrakcji. 

        3 sztuki  pompy , 400 Volt, 1,1 kW, np.  typ STARITTE, lub równoważna -  wydajność 

24m3/H 

 Każda pompa sterowana jest przemiennikiem częstotliwości (falownikiem) 

 Dysze o strumieniu gładkim Np. Kometa . /  Średnica strumienia wody 14 mm .  

 3 Sztuki kosze ssawne  wykonana ze stali nierdzewnej . średnica 350mm / wys. 20 cm   

 3 rozdzielnie na 5 dysz wykonane ze stali nierdzewnej.  

3.6. Reflektory fontannowe. 

Dla podświetlenia efektu dysz dobrano 30 lamp podwodnych  typu TOP LED 9 Watt  



Lampa wielokolorowa LED RGB , wykonana ze stali nierdzewnej- klasa szczelności IP 68, 

np.  firmy Fontanny z Kamienia lub równoważne. 

 

 

4. Montaż urządzeń i instalacji. 

 

Pompy fontanny jak i zestaw filtracyjny zamocować w pomieszczeniu technicznym na cokole 

o grubości 5cm, na przekładce gumowej o grubości 2mm, tłumiącą drgania powstałe podczas 

pracy. 

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

kształtek z PVC oraz armatury. 

Rurociągi należy układać na ścianach w obejmach do rur z wkładkami gumowymi. Rurociągi 

przebiegające w ziemi układać w wykonanym wcześniej wykopie. Należy stosować się do 

zasad montażu rurociągów w gruncie (podsypka piaskowa, zagęszczanie, itp.). 

Wszystkie „wyjścia” rurociągów z dna lub ściany zbiornika basenu lub pomieszczenia 

technologicznego należy wyposażyć w murowe kołnierze uszczelniające z EPDM np. typ 

90954 prod. POLY TECH lub równoważny.  

 

5.  Wytyczne branżowe.  

 

5.1. Wytyczne dla instalacji sanitarnych. 

 

1. Filtr płukany będzie w godzinach porannych. 

 Częstotliwość płukania filtra – min. raz w tygodniu.  

Dokładny czas i częstotliwość płukania zostaną ustalone w czasie rozruchu 

technologicznego. Wody popłuczne odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. 

2.  W pomieszczeniu technicznym należy wykonać podejście kanalizacyjne. 

3.  W pomieszczeniu technicznym przewidzieć wentylację zapewniającą 5 wymian 

pow./h. 

Do ogrzewania pomieszczenia projektuje się grzejnik elektryczny o mocy 0,5kW, 

 wyposażony w termostat 

4.   Do maszynowni fontanny należy doprowadzić przyłącze wody o średnicy DN32 mm 

PE instalacji wewnętrznej w budynku przychodni lekarskiej.  Przewód doprowadzający 

wodę wyposażyć w  zawory kulowe odcinające, wodomierz ,  zawór antyskażeniowy, 

zawór magnetyczny i baypass. 

5.  Kontrola stanu wody w niecce poprzez sondy pomiarowe zamontowane w niecce.  



 

5.2. Przyłącza mediów do pokoju technicznego  

1. Doprowadzić zasilanie do skrzynki zasilająco – sterowniczej. 5x 4mm2 za licznikiem z 

instalacji wewnętrznej przychodni lekarskiej. 

2. Doprowadzić zasilanie wody DN 32 PE – z instalacji wewnętrznej przychodni lekarskiej.  

3,   Doprowadzić kanalizację PVC 110  do zewnętrznej sieci sanitarnej. 

 

W pomieszczeniu technicznym wykonać instalację oświetlenia i gniazd wtyczkowych 

zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń technicznych. 

 

 


