GRUNDFOS CASE STORY

Lipowy Office Park
Lipowy Office Park to centrum biurowe, na które składają się
cztery nowoczesne budynki usytuowane wokół wewnętrznego
dziedzińca. Jest to projekt o najwyzszym europejskim
standardzie, o czym świadczy m.in. fakt, ze wszystkie budynki
odpowiadają miedzynarodowej klasie A w klasyfikacji budynków.
Całkowita powierzchnia kompleksu wynosi 64.000 m2 a
całkowita powierzchnia najmu to 38.600 m2. Kazdy z budynków
posiada m.in.: klimatyzacje, podnoszone podłogi, podwieszane
sufity i instalacje zarzadzane poprzez system BMS.
SYTUACJA
Lipowy Office Park oferuje powierzchnie biurowe na wynajem
(łącznie 38.600 m2) wraz z 462 podziemnymi i 19
naziemnymi miejscami parkingowymi. Z inspiracji wyjątkowym,
parkowym otoczeniem, powstał projekt będący połączeniem
ponadczasowej, eleganckiej architektury z nowoczesną
technologią. Wysokiej jakości materiały elewacyjne obejmują
szkło, metal i kamień. Obszerne przeszklenia sprawiają,
że światło dzienne dociera do każdego stanowiska pracy.
Powierzchnia biurowa pozbawiona słupów konstrukcyjnych
pozwala na bardziej ekonomiczne i swobodne rozplanowanie,
zarówno wydzielonych gabinetów, jak i pomieszczeń otwartych.
ROZWIĄZANIE GRUNDFOS
Pompy Grundfos zostały zainstalowane w instalacjach:
centralnego ogrzewania, układów chłodzenia, wodno kanalizacyjnych, zasilania w wodę oraz systemu p.poz - instalcji
hydrantowej i tryskaczowej.
W kazdym z 4 budynków zamontowane są agregaty MD
do usuwania ścieków, zestawy HYDRO MPC-S dla zasilania
instalacji hydrantowej, pompy TPE i TP do układów klimatyzacji.
Cały obiekt zasilany jest w wodę za pośrednictwem zestawu
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Hydro MPC-E, a bezpieczenstwo p.poźarowe zapewniaja trzy pompy NKF.
Odwodnienia parkingów podziemnych są realizowane przez pompy AP, DP oraz SE1.
OPINIA
personel obsługi technicznej budynku jest zadowolona z pracy pomp firmy Grundfos.
Dzięki temu, ze wszystkie pompy są jednego producenta zdecydowanie łatwiej jest
zarzadzać ich obsługą. Dla zapewnienia bezprzestojowej pracy instalacji, dla kluczowych
pomp zapewniono rezerwę systemową - zapasowe pompy w magazynie.
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Additional Images

Related Products
POMPY PPOŻ. HSEF DOPUSZCZONE PRZEZ FM
ZGODNIE Z NFPA 20
Pompy HSEF przeznaczone są do użycia w urządzeniach
zwalczających pożary do zasilania wodą bębnów węży
pożarniczych, hydrantów przeciwpożarowych lub instalacji
tryskaczowych.
HYDRO MPC | ZESTAWY PODNOSZENIA CIŚNIENIA
Kompletny zestaw podnoszenia ciśnienia

TP, TPE | POMPY OBIEGOWE IN-LINE, KLIMATYZACJA I
OGRZEWANIE
Do zastosowań w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych
w budynkach komercyjnych
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DP | POMPY DO WODY DRENAŻOWEJ
Do pompowania wody ściekowej i wody gruntowej z
otoczenia budynków, farm i małych zakładów.

SE1, SEV DO 11KW | POMPY DO ŚCIEKÓW
SE1 i SEV zostały zaprojektowane do obsługi ścieków, wody
procesowej, surowych ścieków użytkowych i przemysłowych

MULTILIFT | AGREGATY PODNOSZĄCE ŚCIEKI - DOMY
WIELORODZINNE, DUŻE BUDYNKI
MULTILIFT – Agregaty odprowadzające do zbierania i
usuwania ścieków

