Klimatyzacja • Wentylacja • Osuszanie • Odzysk ciepła

DP Pool – Centrale Basenowe

DP Pool

Typoszereg central basenowych firmy Dan-Poltherm
Pool – Centrale z rewersyjną pompą ciepła
DP X

Centrale z krzyżowym wymiennikiem ciepła
o sprawności 50-70%

DP AX

Centrale z asymetrycznym płytowym wymiennikiem ciepła
o sprawności 60-80%

DP 2X

Centrale z podwójnym krzyżowym wymiennikiem ciepła
o sprawności 70-90%

DP G

Centrale z glikolowym wymiennikiem ciepła
o sprawności 50-70%

DP CF

Centrala z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła
o sprawności 90-98%

DP HP

Centrala z pompą ciepła

* Oferta central basenowych firmy Dan-Poltherm obejmuje centrale wyposażone w system rurki ciepła

Short – Centrale z pompą ciepła

Basic – Centrale bez pompy ciepła

DP Pool

Wybór systemu – Pool / Pool Short / Pool Basic
DP Pool

Centrala basenowa z rewersyjną pompą ciepła

Centrala basenowa z rewersyjną pompą ciepła
• Urządzenia te są przeznaczone do wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni, które dodatkowo latem
wymagają okresowo chłodzenia w obiektach z dużymi zyskami ciepła, np. od nasłonecznienia;
• Centrale basenowe z możliwością chłodzenia nadają się również dla innych obiektów sportowych, gdzie występuje
konieczność nawiewu na trybuny;
• Proces osuszania dodatkowo jest zintensyfikowany poprzez zastosowanie rewersyjnej pompy ciepła. Powietrze, które
trafia na parownik pompy ciepła, po zetknięciu się wilgotnego powietrza z zimną powierzchnią parownika, zostaje
schłodzone, co prowadzi do wykroplenia się wilgoci. Natomiast schłodzone i osuszone powietrze, które wpływa na
skraplacz pompy ciepła, zostaje ogrzane do zadanej temperatury;
• Centrala z rewersyjną pompą ciepła pozwala na wyeliminowanie instalacji wody lodowej, tzn. nie wymaga montażu
agregatu chłodniczego, np. na zewnątrz budynku dla aplikacji z koniecznością chłodzenia obiektu;
• W centralach typu DP Pool skraplacz i parownik są wykonane z materiałów odpornych na korozję basenową.
• Wymienniki chłodnicze po montażu są zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe lub zanurzeniowe, w zależności
od agresywności środowiska (chlor, baseny solankowe, itp.).

DP Pool Short

Centrala basenowa z pompą ciepła

Centrala basenowa z pompą ciepła
• Urządzenia te są przeznaczone do wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni;
• Proces osuszania dodatkowo jest zintensyfikowany poprzez zastosowanie rewersyjnej pompy ciepła. Powietrze, które
trafia na parownik pompy ciepła, po zetknięciu się wilgotnego powietrza z zimną powierzchnią parownika, zostaje
schłodzone, co prowadzi do wykroplenia się wilgoci. Natomiast schłodzone i osuszone powietrze, które wpływa na
skraplacz pompy ciepła, zostaje ogrzane do zadanej temperatury;
• W centralach typu DP Pool Short skraplacz i parownik są wykonane z materiałów odpornych na korozję basenową;
• Wymienniki chłodnicze po montażu są zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe lub zanurzeniowe, w zależności
od agresywności środowiska (chlor, baseny solankowe, itp.).

DP Pool Basic

Centrala basenowa bez pompy ciepła
• Urządzenia te są przeznaczone do wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni;
• Proces osuszania w tego typu jednostkach opiera się na dostarczeniu w odpowiedniej ilości świeżego powietrza oraz
jego obróbce termodynamicznej.
• Centrale typu DP Pool Basic znajdują zastosowanie między innymi tam, gdzie wymagana jest mała przestrzeń
montażowa, ze względu na ich bardzo zwartą konstrukcję;
• Proste w obsłudze i serwisowaniu, dzięki czemu polecane są również do mniejszych basenów prywatnych, hotelowych
itp.

Centrala basenowa bez pompy ciepła

DP Pool

DP Pool

Centrale typu DP Pool są przeznaczone do wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni, a niektóre modele,
które wyposażone są w rewersyjną pompę ciepła, dodatkowo posiadają możliwość chłodzenia latem. Typoszereg basenowych central typu DP Pool składa się z kilkunastu jednostek. Każdy typ central DP Pool składa się z ośmiu wielkości
urządzeń o wydajności powietrza od 1 800 do 40 000m³/h. Istnieje możliwość wyprodukowania urządzenia o większym
wydatku powietrza.
Standardowo urządzenia wyposażone są w wymienniki odzysku ciepła z certyfikatem Eurovent firm Klingenburg lub
Heatex. Istnieje możliwość wykonania specjalnego wymiennika innych producentów. W centralach typu DP Pool wnętrze
pokryte jest powłoką antykorozyjną. Każda wewnętrzna część obudowy lakierowana jest oddzielnie, po obróbce mechanicznej. Konstrukcje nośne wszystkich sekcji wykonane są z anodowanych profili aluminiowych. Centrale posiadają
w malowaną proszkowo ramę nośną. Centrale typu DP Pool wyposażone są w aluminiowy wymiennik ciepła*, który jest
w całości epoksydowany i lakierowany. Natomiast w centralach wyposażonych w pompę ciepła, skraplacz oraz parownik
są wykonane z materiałów odpornych na korozję basenową. Wymienniki chłodnicze oraz glikolowe, po montażu są zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe lub zanurzeniowe, w zależności od agresywności środowiska (chlor, baseny
solankowe, itp.).

Hotel „Grand Lubicz - Uzdrowisko Ustka”
Kompleks wypoczynkowo-uzdrowiskowy w Ustce ze strefą basenową zlokalizowaną na dwóch
kondygnacjach. Posiada m.in. basen sportowy
4-torowy o łącznej powierzchni 250 m² oraz basen solankowy. W obiekcie zastosowano dwie
centrale basenowe typu DP 31/38 X Pool Short
oraz DP 15/18 X Pool Basic BY o łącznym wydatku powietrza około 55 000 m3/h.

Opis ogólny

Przykładowe realizacje

Basen Politechniki Opolskiej
W obiekcie znajdują się trzy niecki basenowe
o łącznej powierzchni około 1 800 m²: Basen
sportowy z dziesięcioma torami pływackimi o wymiarach basenu olimpijskiego: 50,0 m x 25,4 m
wraz z widownią na około 570 osób, basen rozgrzewkowo-rekreacyjny z trzema torami pływackimi i częścią wyposażoną w masaż wodny i tzw.
rwącą rzekę oraz basen solankowy. W obiekcie
zastosowano cztery centrale basenowe typu
DP X Pool Short o łącznym wydatku powietrza
około 90 000 m3/h.

W celu optymalizacji zużycia energii, w centralach DP Pool wyposażonych w pompę
ciepła, może być zintegrowany dodatkowy
skraplacz chłodzony wodą, który zapewnia
przekazanie nadwyżki ciepła uzyskanego
z powietrza wyciąganego do wody basenowej lub użytkowej. Jest on wykonany z materiałów odpornych na korozję basenową.
Rysunki pokazują, jak należy podłączyć skraplacz chłodzony wodą z centralą DP Pool
oraz przykładową instalację wody zasilającej
basen.

1. Główna pompa wody basenowej
2. Czujnik temperatury wody basenowej
3. Zawór odcinajcy
4. Pompa skraplacza chłodzonego wodą
5. Przepływomierz
6. Zawór regulacyjny
7. Czujnik temperatury
8. Zawór 3-drogowy
10. Wskaźnik temperatury
13. Zawór odpowietrzający
14. Zawór zwrotny
15. Dodatkowy wymiennik ciepła do podgrzania wody sanitarnej

* nie dotyczy central DP G Pool / DP G Pool Short / DP G Pool Basic (glikolowy wymiennik ciepła) oraz DP HP Pool (pompa ciepła)

„Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum
Rekreacji Wodnej” w Jeleniej Górze
Zespół basenowo-rekreacyjny z wykorzystaniem
wód termalnych. W obiekcie znajdują się m.in.
zespół krytych basenów: basen rekreacyjny,
o kształcie nieregularnym i głębokości zróżnicowanej, wyposażony w cztery tory do pływania
oraz atrakcje wodne, m.in.: leżanki wodne, dzika
rzeka, tryskacze, gejzery, jacuzzi. Zastosowano
cztery centrale basenowe: dwie typu DP X Pool
oraz dwie typu DP X Pool Basic o łącznym wydatku powietrza około 60 000 m3/h.

DP Pool
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Wydajność osuszania
Centrala basenowa typu DP CF Pool Basic

Wydajność osuszania [kg/h]

Wydajność osuszania [kg/h]

Orientacyjna wydajność osuszania dla central klimatyzacyjnych
z wymiennikiem ciepła zintegrowanym z pompą ciepła

Orientacyjna wydajność osuszania dla central klimatyzacyjnych
z wymiennikiem ciepła (bez pompy ciepła)

Centrala:
Rusocin, ul. Gdańska 12
83-031 Łęgowo
tel.: 58 692 11 77
fax: 58 692 11 78
e-mail: office@dan-poltherm.pl

Oddział w Warszawie:
Al. Jerozolimskie 200
budynek nr 2, lok. 401
02-486 Warszawa
tel.: 22 578 11 39
fax: 22 578 11 40

Oddział w Katowicach:
ul. Konduktorska 39b
40-155 Katowice
tel.: 695 544 900
tel.: 665 670 088

Oddział we Wrocławiu:
e-mail: wroclaw@dan-poltherm.pl
tel.: 609 222 021

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia
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Centrala basenowa typu DP X Pool

