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Műszaki leírás

Termálvízvezeték rekonstrukció:
II. számú termálkút meglévő NA 100 ac. nyomóvezeték kiváltása D 100/200 ISOPLUS
STANDART szigetelt vezetékre a kút és az uszoda épület közötti szakaszán meglévő és új
nyomvonalon vezetve 200m hosszúságban.
Ivóvízvezeték rekonstrukció:
A Bartók Béla körút és az uszoda épület közötti szakaszon meglévő NA 200 ac. ivóvízvezeték
kiváltása D 200 KPE vezetékre meglévő nyomvonalon vezetve 150m hosszúságban
szerelvények és tűzcsapok cseréjével együtt.
Ivóvízvezeték rekonstrukció:
A Bartók Béla körút és a telekhatár közötti szakaszon meglévő NA 200 ac. ivóvízvezeték
kiváltása D 200 KPE vezetékre új nyomvonalon vezetve 50m hosszúságban szerelvények és
tűzcsapok cseréjével és új leágazás készítésével együtt.
Iparivízvezeték rekonstrukció:
A Kenderesi út és az uszoda épület közötti szakaszon meglévő NA 200 ac. iparivízvezeték
kiváltása D 200 KPE vezetékre meglévő nyomvonalon vezetve 110m hosszúságban
szerelvények és tűzcsapok cseréjével együtt.
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Szennyvízcsatorna rekonstrukció:
Az uszoda épület és a felújított csatorna közötti szakaszon lévő NA 200 ac. 5db
szennyvízbekötő vezeték kiváltása meglévő nyomvonalon vezetve D 200 KG-PVC csőre
cserélve 80m összes hosszúságban.
Csapadékcsatorna rekonstrukció:
Az uszoda épület előtt lévő D30/b. csapadékcsatorna gerincvezeték kiváltása 7db csapadékvíz
bekötéssel együtt meglévő nyomvonalon vezetve D300-200 KG-PVC csőre cserélve 90m
összes hosszúságban.
Villamos megtápláló kábel:
A II. kútnál lévő transzformátorállomástól az Uszoda villamos főelosztó szekrényig 3 db
NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2 kábel cseréje meglévő nyomvonalon, 450,0 m műanyag
szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy
kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt.
II. kút áramellátásának rekonstrukciója:
Új bekötővezeték kiépítésével (II. kút transzformátorállomástól új mérőberendezéssel), 50,0
m műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése kézi erővel,
kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt.
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