
Keszthely térségi vízellátás fejlesztése
Csák György-hídi vízgépház rekonstrukció 

 A mi technológiánk. Az Ön sikere.
Szivattyúk n Szerelvények n Szerviz

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. több, 

mint 100 éves tapasztalatával az ország 

egyik legjelentősebb víziközmű-szolgálta-

tójaként állami és önkormányzati tulajdon-

ban lévő vízellátó- és szennyvízrendszere-

ket üzemeltet. A cég alaptevékenységét 

képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, 

az ivóvíz-értékesítés, a szennyvízelvezetés 

és -tisztítás, valamint az iparivíz-termelés 

és -szolgáltatás. A DRV Zrt. ivóvízterme-

lő-kapacitása naponta 417.000 köbméter. 

A lakosságot a Dunántúl hat megyéjében 

– Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna 

és Zala – látja el. Több mint 717 ezer lakos 

közműves ivóvízellátásáról gondoskodik, 

részt vállal további közel 380 ezer lakos 

vízellátásában, illetve 470 ezer lakos szá-

mára biztosítja a csatornaszolgáltatást.

A DRV Zrt. 2011-ben kezdte meg a keszthelyi Csák György-hídi vízgépház teljes 

körű rekonstrukcióját. A felújítás tartalmazta a gépházakban lévő szivattyúk gazdasá-

gosabb üzeműre történő cseréjét, a teljes körű gépészeti, udvartéri vezetékek rekonst-

rukcióját, a szükséges erősáramú és irányítástechnikai módosításokat, az épület rend-

betételét, valamint a vagyonvédelmi rendszer kiépítését. A felújított gépház a 

Keszthely – Kertvárosban lévő 3000+1000 m3-es medencére termel.  Stratégiai szerepe 

van a térség vízelosztásában, kiemelten Hévíz város vízellátásában.

 

A felújítás keretein belül 2012. februárjában kerültek beüzemelésre az új szivattyúk, 

melyek 20 évnél régebbi gépeket váltottak fel. A KSB szakemberei ez alkalommal is 

a „Mindent egy kézből” elvet követve az egész rendszert vizsgálták és optimalizálták. 

A szivattyúkat frekvenciaválóval és nyomáskülönbség távadóval szerelték fel – elő-

segítve, hogy a rendszer megbízható, átlátható és energiatakarékos legyen.

A szivattyúk cseréjével éves szinten átlagosan 53% megtakarítást érnek el, ami 

134 445 kW megtakarítást jelentett első évben. A beüzemelés óta nem volt szükség 

karbantartásra, semmilyen probléma nem jelentkezett.

Jelentős megtakarítások  
az optimalizált technológiának köszönhetően
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KSB Szivattyú és Armatúra Kft.
1117 Budapest
Budafoki út 60. 
www.ksb.hu

Üzemelési értékek

Felújítás előtti: Q= 380 m3/h

  H= 6 bar; Hstat= 4 bar

  P 75 kW

Jelenlegi munkaponti adatok: 55 kW-os, 50 Hz-en:

  Q=400 m3/h

  H=6 bar; Hstat= 4 bar

  P= 48 kW

  90 kW-os, 45 Hz-en:

  Q=450 m3/h

  H= 6,7 bar; Hstat= 4 bar

  P=71 kW

Ügyfél: 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Tervező: 

Hidrokomplex Mérnökszolgálati Kft.

Kivitelező: 

Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt.

Használatbavétel időpontja: 

2012. február

Beépített termékek műszaki paraméterei: 
2 db  Etanorm G 150-315 G11 csigaházas szivattyú  

55 kW-os IE2-es motorral

2 db  Etanorm G 150-400 G11 csigaházas szivattyú  

90 kW-os IE2-es motorral

4 db PumpMeter KSB nyomáskülönbség távadó

1 db Frekvenciaváltó 55 kW-os 

1 db Frekvenciaváltó 90 kW-os


