
Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁU:

1. Zasuwa kołnierzowa:
- przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2 „lub równoważne”,
- długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1 „lub równoważne”,
- armatura równoprzelotowa zgodnie z EN-736-3 „lub równoważne”,
- wymienna mosiężna wkrętka uszczelnienia trzpienia umieszczona w pokrywie,
zabezpieczona przed wkręceniem pierścienia ze stali nierdzewnej, umieszczonym pod
uszczelką górną,
-  sucha  strefa  uszczelnienia  trzpienia  zabezpieczona  uszczelką  dolną  (wargową)z  gumy
EPDM,
umożliwiająca wymianę o-ringów trzpienia pod pełnym ciśnieniem i przy dowolnym
położeniu klina,
- trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony
nacięć, umożliwiający współpracę z o-ringami umieszczonymi we wkrętce i zawieszony
w gnieździe pokrywy a nie na wkrętce oporowej,
- kadłub, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15,
- klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM lub NBR o twardości 70+/-5˚Sh,
prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy,
- nakrętka zawieszenia klina na trzpieniu – niewymienna, wykonana z mosiądzu,
zaprasowana lub zalana w klinie zasuwy,
- śruby łączące pokrywę z kadłubem – gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone
przed korozją masą parafinowo-woskową,
- zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki
250-500 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV ,
- stały przedłużacz trzpienia zasuwy i obudowa od jednego producenta.

2. Hydrant  nadziemny przeciwpożarowy z  podwójnym zamknięciem do instalacji  wodnych i
przeciwpożarowych:
- przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2 „lub równoważne”,
- zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki
250-500 µm dodatkowo hydranty nadziemne zabezpieczone przed działaniem
Promieniowania UV powłoką poliestrową,
- korpus górny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min
EN-GJS 400-15, kolumna żeliwna, trzpień ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa
ocynkowana,
- po montażu hydrantu nadziemnego przed zakopaniem – możliwość obrotu korpusu
górnego o 360˚,
- nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym,
- nasady hydrantu nadziemnego wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z żeliwa
szarego,
- uszczelnienie tłoka w tulei prowadzącej z materiału nierdzewnego, dodatkowe zamknięcie
stanowi gumowana kula aluminium umieszczona w korpusie kulowym,
- tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70˚ Sh,
- odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrant,
- przy ciśnieniu 0,2 MPa wydajność hydrantów powinna wynosić minimum dla
DN80 – 10dm3/s,
-świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie.

3. Opaska samonawiertna PE110, PE150 do rur PE i PCV:
- odejście z gwintem G1/4” i G2”,
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- montaż za pomocą śrub na rurach PVC, PE HD, SDR11
- możliwość wykonania przyłącza pod ciśnieniem bez potrzeby użycia dodatkowego
oprzyrządowania,
- kadłub, stopa i obejma nawiertki wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS 400-15,
- wiertło w całości wykonane ze stali nierdzewnej, dla odejść 2” średnica 41mm,
- powstające w wyniku nawiercania wióry zostają uchwycone i zatrzymane wewnątrz wiertła,
- trzpień monolityczny wykonany ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie trzpienia nie mniej niż dwoma o-ringami i zabezpieczone uszczelką górną
przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz,
- tulejka uszczelniająca wiertła wykonana z mosiądzu,
- zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki min 250µm odporne
na przebicie elektryczne 3kV,
- stały przedłużacz trzpienia opaski i obudowa od jednego producenta.

4. Opaska samonawiertna PE63 do rur PE i PCV:
- zabezpieczenie przed odkręcaniem,
- połączenie gwintowane wg PN-EN ISO 228-1:2005, 228-2:2005 „lub równoważne”,
- ciśnienie robocze PN16, temperatura czynnik do 40°C,
- wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją – farba proszkowa poliestrowo
epoksydowa HK/W/0399/01/2016
- korpus, opaska, głowica: żeliwo sferoidalne min. EN-GJS-400 PN-EN 1563:2012,
-nawiercanie bez wstrzymywania pracy nawiertaki,
- zawór można montować na rurociągu w pozycji pionowej lub poziomej,
- frez  z zaworem MO58, PN-EN 12164:2016 „lub równoważne”,
- Śruba PN-EN ISO 4016 „lub równoważne”,
- Zabezpieczenie PN-81/M85111„lub równoważne”,
- Nakrętka PN-EN ISO 4032 „lub równoważne”,
- uszczelka typu „O” guma NBR70 atest HK/W/0380/01/2016, PN-60/M-86961 „lub
równoważne”,
- uszczelka typu „O” guma NKJ atest HK/W/1135/01/2014, PN-60/M-86961 „lub
równoważne”,
- uszczelka typu „O” guma EPDM, HK/W/07/13/01/2013, PN-60/M-86961,
- atest higieniczny BK/W/0286/01/2018„lub równoważne” ,
- stały przedłużacz trzpienia opaski i obudowa od jednego producenta

5. Zawór skośny antyskażeniowy mosiężny 1”:
- zawór skośny, zwrotny, antyskażeniowy z niewznoszącym trzpieniem z możliwością
nadzoru i odwodnieniem,
- niewznoszący trzpień-pokrętło na tym samym poziomie niezależnie od stopnia
otwarcia/zamknięcia,
- trzy otwory spustowe,
- płynna regulacja przepływu (zamknięcie/otwarcie),
- przepływ równy średnicy nominalnej,
- podwójne uszczelnienie głowicy,
- możliwość nadzoru na otwartym przepływie,
- kadłub, trzpień z mosiądzu,
- uszczelka głowicy, trzpienia EPDM,
- uchwyty z tworzywa sztucznego

6. Reduktor ciśnienia wody 1”:
- regulacja ciśnienia od 1,5 do 6 bar,
- maksymalne ciśnienie wejściowe 25 bar,
- niebieskie pokrętło regulacyjne do ustawienia wymaganego ciśnienia,
- pokrywa sprężyny z tworzywa sztucznego,
- niski pozom hałasu,
- regulator z siedziskiem kompensacyjnym,
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- filtr ze stali nierdzewnej,
- korpus, korek, śruba regulacyjna z mosiądzu,
- sprężyna ze stali galwanizowanej,
- membrana, uszczelka „O” Ring NBR,
- możliwość pracy w poziomie i w pionie,
- dwa przyłącza 1/4” do wkręcania manometru,
- siatka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem

7. Studnia wodomierzowa DN1000:
- studzienka wodomierzowa DN1000 składa się z polietylenowego korpusu o wysokości
H=1500mm  o średnicy 1000mm,
- posiadającego płaskie dno i zamykanego od góry szczelną pokrywą,
- konstrukcja wytrzymała na naprężenia gruntu, szczelna i łatwa w montażu jak i eksploatacji,
- studzienka wewnątrz posiada stopnie włazowe,
- wyposażona w spawane króćce przyłączeniowe o średnicy Ø40mm SDR11,
- studnia o pionowym kształcie z ożebrowanymi pierścieniami poziomymi oraz pionowymi,
- wykonane są z polietylenu PEHD
- monolityczny i szczelny odlew,
- duża wytrzymałość oraz bezawaryjna eksploatacja,
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