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Leggyakrabban alkalmazott Leggyakrabban alkalmazott 
medenceszerkezetekmedenceszerkezetek

Vasbeton Vasbeton 
szerkezetű szerkezetű 
medencemedence

Zsaluköves, Zsaluköves, 
fóliabélelt fóliabélelt 
medencemedence

Polipropilén Polipropilén 
szerkezetű szerkezetű 
medencemedence

Rozsdamentes Rozsdamentes 
szerkezetű szerkezetű 
medencemedence

•Leg elterjedtebb 
közösségi szerkezet
•Fajlagosan a 
legnagyobb 
költséggel bír
•Építőiparral 
folyamatos 
párhuzamos 
munkavégzés
•Teljes vízzáróság 
csak a legprecízebb 
kivitelezésnél

•Főleg 
magánhasználatú 
medencék esetén
•Alacsonyabb fajlagos 
költség
•Építőipartól kevésbé 
függ
•Teljes vízzáróság a 
fólia hegesztésével
•Szűkebb esztétikai 
megoldások

•Főleg 
magánhasználatú 
medencék esetén
•Alacsony fajlagos 
költség
•Építőipar minimális 
szükséglete
•Teljes vízzáróság
•Minimális 
színválaszték

•Egyre növekvő 
jelenlét magán- illetve 
közösségi 
használatban
•Fajlagosan alacsony 
költségek
•Minimális építőipari 
jelenlét
•Teljes vízzáróság
•Magas esztétikum
•Sokrétű felhasználás



Rozsdamentes szerkezetű medencetestRozsdamentes szerkezetű medencetest

• Előnyök
– Előző szerkezetekhez képest kisebb helyigény – kompakt egységként Előző szerkezetekhez képest kisebb helyigény – kompakt egységként 

telepíthetőtelepíthető

– Könnyű szerkezet, födémre is telepíthető (feltétlen statikai tervezést igényel)Könnyű szerkezet, födémre is telepíthető (feltétlen statikai tervezést igényel)

– Általában elkerülhető a betonszerkezetben telepített csövek jelenléte, a Általában elkerülhető a betonszerkezetben telepített csövek jelenléte, a 
csövek nincsenek dilatációs mozgásnak kitévecsövek nincsenek dilatációs mozgásnak kitéve

– Tökéletes vízzáróságTökéletes vízzáróság

– Szükség esetén feltétlen javítható gépészeti berendezések, csövek, Szükség esetén feltétlen javítható gépészeti berendezések, csövek, 
szerkezetekszerkezetek

– Minden élményberendezés illeszthető a szerkezethezMinden élményberendezés illeszthető a szerkezethez

– Feszített és sülyesztett kivitel egyaránt megvalósíthatóFeszített és sülyesztett kivitel egyaránt megvalósítható

– Ellenáll a használatos uszodai vegyszereknek, időtálló szerkezetEllenáll a használatos uszodai vegyszereknek, időtálló szerkezet

– Bármelyik gépészeti szűrőberendezés illeszthető a medencéhez (filteres, Bármelyik gépészeti szűrőberendezés illeszthető a medencéhez (filteres, 
homokszűrős…)homokszűrős…)



Rozsdamentes acél felhasználása az Rozsdamentes acél felhasználása az 
uszodatechnikábanuszodatechnikában

Az uszodatechnikai iparágazathoz a kezdetektől elengedhetetlen kellék Az uszodatechnikai iparágazathoz a kezdetektől elengedhetetlen kellék 
volt a rozsdamentes acél. Élmény-illetve szívó, ürítő, vízbevezető volt a rozsdamentes acél. Élmény-illetve szívó, ürítő, vízbevezető 
idomok egyik elengedhetetlen anyaga. Egyik legfontosabb idomok egyik elengedhetetlen anyaga. Egyik legfontosabb 
tulajdonsága a vegyszereknek való ellenálló képessége megfelelő tulajdonsága a vegyszereknek való ellenálló képessége megfelelő 
kezelés, karbantartás mellett. Az idő során természetesen kezelés, karbantartás mellett. Az idő során természetesen 
esztétikumban sokat fejlődtek ezek a berendezések.esztétikumban sokat fejlődtek ezek a berendezések.

Főbb csoportok:Főbb csoportok:
• ÉlményberendezésekÉlményberendezések

– Nyakzuhanyok, pezsgőlevegő lapok, buzgárok, levegős fekpadok, maszázsbefúvókNyakzuhanyok, pezsgőlevegő lapok, buzgárok, levegős fekpadok, maszázsbefúvók

• Sporttechnikai felszerelésekSporttechnikai felszerelések
– Kötélbeakasztók, startkövek, mozgatható válaszfalak stb…Kötélbeakasztók, startkövek, mozgatható válaszfalak stb…

• Szívó, ürítő és vízbevezető elemekSzívó, ürítő és vízbevezető elemek
• Medence körüli berendezésekMedence körüli berendezések

– Létrák, korlátok stb…Létrák, korlátok stb…

• Medenceszerkezet gyártásMedenceszerkezet gyártás



Uszodatechnikai innovációUszodatechnikai innováció
• A fejlődés iránya:A fejlődés iránya:

– Egyre finomabb szűrési technológiákEgyre finomabb szűrési technológiák

– Vízmennyiség és csatornakapacitást kímélő szűrőtisztításVízmennyiség és csatornakapacitást kímélő szűrőtisztítás
• Levegő segítségével történő szűrő visszaöblítés (nagy térfogatú medencék esetében gazdaságos)Levegő segítségével történő szűrő visszaöblítés (nagy térfogatú medencék esetében gazdaságos)

– VegyszeradagolásVegyszeradagolás

– Különleges klórmentes fertőtlenítő szerekKülönleges klórmentes fertőtlenítő szerek

– Minden elképzelést kielégítő élményberendezés kínálatMinden elképzelést kielégítő élményberendezés kínálat



VegyszeradagolásVegyszeradagolás

Vegyszeradagolás berendezései:Vegyszeradagolás berendezései:

• Perisztaltikus szivattyúPerisztaltikus szivattyú
– Legegyszerűbb alkalmazásLegegyszerűbb alkalmazás

• Membránszivattyú, mikroprocesszoros mérésMembránszivattyú, mikroprocesszoros mérés
– Proporcionális adagolás lehetővé teszi hogy a szivattyú Proporcionális adagolás lehetővé teszi hogy a szivattyú 

frekvenciáját és lökethosszát a szonda értékei alapján a frekvenciáját és lökethosszát a szonda értékei alapján a 
műszer szabályozza              Pontosabb szabályozásműszer szabályozza              Pontosabb szabályozás

• Mérő, vezérlő, adatgyűjtő rendszerMérő, vezérlő, adatgyűjtő rendszer
– A medencevíz paramétereit az otthonunktól távol, számítógépről, A medencevíz paramétereit az otthonunktól távol, számítógépről, 

mobiltelefonról ellenőrizhetjük, beállíthatjuk, a rendszer e-mail-t, sms-t mobiltelefonról ellenőrizhetjük, beállíthatjuk, a rendszer e-mail-t, sms-t 
küld az aktuális paraméterekről, riasztásokról.küld az aktuális paraméterekről, riasztásokról.



Köszönöm figyelmüket!Köszönöm figyelmüket!


