
Mestská krytá plaváreň

 
Kategória: Verejný sektor
Realizátor: Amper Savings, s.r.o.
Názov projektu: Mestská Krytá plaváreň Košice
Miesto realizácie: Mestská krytá plaváreň, Košice
Obdobie realizácie: máj – september 2019
Celkové skutočné náklady: 342 069 EUR bez DPH
Plánovaná ročná úspora energie: 586 383 kWh
Garantovaná energetická služba/EPC: Áno

TECHNICKÉ RIEŠENIE

1. Umelé osvetlenie bazénovej haly /výmena 20 ks výbojkových
svietidiel s príkonom 22 kW náhradou za 40 ks LED svietidlá 
s príkonom 6,84 kW
2. Cirkulácia bazénovej vody /výmena filtračného čerpadla 
s príkonom 63 kW za nového účinnejšie odstredivé čerpadlo
bazénovej vody s max. príkonom 11kW pri zachovaní
rovnakého čerpacieho výkonu
3. Výmenníková stanica /rekonštrukcia a modernizácia
systému (MaR) a zjednotenie všetkých systémov MaR 
do jednotného systému so softvérovou nadstavbou Mervis
založenej na platforme SCADA možňujúci dispečersky dohľad.

MOTIVÁCIA 
A CIELE
Realizácie opatrení na
zvýšenie energetickej
efektívnosti Mestskej
krytej plavárne 
v Košiciach
prostredníctvom
poskytnutia
garantovanej
energetickej služby
vedúcich k zníženiu
nákladov 
na prevádzku.



PRÍNOS PROJEKTU:
LED osvetlenie umožňuje riadiť intenzitu podľa navoleného plánu. Automatické zapnutia 
a vypnutie. V prípade športových podujatí s kamerovým prenosom postačujúca svetelnosť
pre kvalitný televízny prenos. 
 
Skrášlenie a estetika bazénovej haly. 
 
Cirkulácia bazénovej vody: dodané recirkulačné čerpadlo s pieskovou filtráciou tvorí strojný
celok zabezpečujúci prevádzku bez nepredvídaných porúch aké sa vyskytovali na starej
oceľovej 36 ročnej filtrácii. Udržiavanie kvality bazénovej vody pri potrebe nižšej personálnej
záťaže prevádzky. 
 
Výmenníková stanica je ovládaná centrálne z jedného miesta. Rýchla identifikácia a riešenie
problémov v podobe nastavení znamenajúcich pre návštevníkov príjemný teplotný
komfort. 
 
Zosúladenie UK, nastavenie priorít v rade podlahové vykurovanie, radiátory a VZT.

 

Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK)
APES-SK je záujmovým združením právnických osôb, ktoré vzniklo s cieľom podporovať využívanie
Energy Performance Contracting v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania
obmedzených energetických zdrojov. APES-SK bola oficiálne zaregistrovaná 25.8.2014 a v súčasnosti
má 16 členov. Viac informácií nájdete na adrese: www.apes-sk.eu.


