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OPIS TECHNICZNY - do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji
wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Bursy Szkolnej
w Płocku przy ul. 3-go Maja 35

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem Nr 75/WIR.III/Z/820/2014 z dnia 10.04.2014 r.
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów. (dz. u. nr 109, poz. 719) – rozdział 5.
- obowiązujące normy i normatywy w zakresie projektowania, wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych.

2.

Dane ogólne

Tematem opracowania jest instalacja wodociągowa przeciwpożarowa w remontowanym
budynku Bursy Szkolnej położonym w Płocku przy ul. 3-go Maja 35. Budynek jest podpiwniczony, czteropiętrowy i posiada jedną klatkę schodową.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów, zaprojektowano instalację przeciwpożarową wyposażoną w
hydranty p.poż Ø25.

3.

Rozwiązanie techniczne.

Instalację wodociągową, przeciwpożarową, nawodnioną zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych łączonych na gwint w/g PN 74200. Na każdej kondygnacji naziemnej oraz w
piwnicach zaprojektowano po dwa piony p.poż wyposażone w hydranty p.poż Ø25. wewnętrzne wg PN–EN 671–1, umieszczone w szafkach hydrantowych natynkowych wyposażonych w wąż półsztywny o długości 30,0 m, np. HW–25N–30 firmy GRAS.
Hydranty należy wyposażyć w prądownice wg PN–EN 671–1.
Hydranty na kondygnacjach naziemnych, zlokalizowane będą w korytarzu, za drzwiami oddzielającymi korytarz od klatki schodowej. Lokalizacja hydrantów zapewnia ochronę przeciwpożarową wszystkich pomieszczeń w budynku. Wysokość zamontowania zaworów w
szafkach hydrantowych powinna wynosić 1,35 m nad posadzką (+/- 0,10 m).

Cała instalacja hydrantowa będzie nawodniona i zasilana z miejskiej sieci wodociągowej
poprzez zestaw hydroforowy typu ZHE.0.02.3.1134.2 wyposażony w dwa agregaty pompowe
PTHU ARPO z Grudziądza.
Zestaw hydroforowy umieszczony będzie w pomieszczeniu w piwnicy, które stanowić będzie
oddzielną strefę pożarową i będzie oddzielone od pozostałych pomieszczeń, ścianą o odporności ogniowej REI 120 i drzwiami o odporności ogniowej EI 60.
Na ostatniej kondygnacji piony spięte będą przewodem stalowym ocynkowanym Ø32.
Aby nie dopuścić do zagniwania wody, w instalacji przeciwpożarowej, końce pionów należy
połączyć z instalacją wody zimnej poprzez podłączenie ich do płuczek ustępowych w sąsiadujących łazienkach.
Mocowanie rur do ścian wykonywać za pomocą odpowiednich uchwytów o średnicach dobranych do średnicy rur i w odstępach nie większych niż 2,0 m.
Wszystkie przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 2‰
umożliwiającym całkowite ich odwodnienie.
Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej
rury przewodu o co najmniej 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową i co najmniej o
1 cm, przy przejściu przez strop. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu a tuleją powinna być
wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę i umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne
połączenie rury.
Przejścia przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną
tego przewodu.
W piwnicach przewody należy izolować otulinami z pianki poliuretanowej o grubości
- 5 mm.
Po zamontowaniu instalacji należy poddać ją próbie na ciśnienie 10 bar przez 2 godziny, a
następnie przepłukać wodą tak, aby prędkość na wylocie była nie mniejsza niż 1,5 m/s.
Po wykonaniu w/w próby należy dokonać pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów i przedłożyć protokół z wykonanych pomiarów.
Przejścia wszystkich przewodów instalacyjnych przez ściany pomieszczenia, w której mieści
się zestaw pompowy należy wykonać jako szczelne o odporności ogniowej równej odporności
ogniowej przegrody REI 120. Zaprojektowano uszczelnienie wszystkich przejść przewodów
masą elastyczną ogniochronną CP 601S produkcji „HILTI”. Zastosowane materiały izolacyjne muszą posiadać atesty w zakresie nierozprzestrzeniania ognia.

W pomieszczeniu zestawu pompowego na przewodzie zasilającym instalację wody zimnej
budynku,

należy zamontować zawór „pierwszeństwa”

032U7140 z uszczelnieniem do wody EPDM

typu EV220B40BENC nr. kat

wraz z cewką BE230AS 230V nr kat.

018F6701 oraz puszką przyłączeniową IP 67 firmy Danfoss. Na instalacji hydrantowej należy zamontować presostat BCP 3 z zakresem nastaw 0-0,6 bara i stopniem ochrony IP65.
Zawór ten, w momencie spadku ciśnienia na instalacji p.pożarowej, natychmiast zamknie
przepływ do instalacji wody zimnej budynku i zestaw hydroforowy na potrzeby instalacji
p.poż zostanie automatycznie uruchomiony.
Zestaw hydroforowy należy tak ustawić, żeby w razie pożaru wydajność na każdym zaworze
hydrantowym, na ostatniej kondygnacji wynosiła 1,0 l/s, co przy 2 zaworach wynosi 2 l/s, a
ciśnienie nie było mniejsze niż 0,2 MPa, ale nie powinno przekraczać 0,7 MPa.
Na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej należy zamontować dodatkowy wodomierz
typu Altair V3 Ø32 o Q = 10m3/h wyposażony w nadajnik impulsów IZAR PULSE firmy
MIROMETR – Cieszyn, zamocowany na konsoli wodomierzowej oraz filtr do wody typu 112
00 Ø40 np. firmy Oventrop i zawór antyskażeniowy typu EA 251 Ø20 np. firmy Danfoss
Socla wraz zaworami odcinającymi(rys. nr 7).
W robotach budowlanych należy : wykonać ścianę oddzielającą pomieszczenie zestawu
hydroforowego w pomieszczeniu w piwnicy o odporności ogniowej REI 120 wraz z drzwiami o odporności ogniowej EI 60. Pozostałe przegrody tego pomieszczenia dostosować do
odporności ogniowej REI 120.
W robotach elektrycznych należy : doprowadzić napięcie do cewki zaworu elektromagnetycznego EV220B oraz połączyć presostat zainstalowany w instalacji hydrantowej z cewką
zaworu.
Instalację przeciwpożarową wykonaną z rur ocynkowanych należy uziemić. Zasilanie elektryczne zestawu hydroforowego oraz zaworu elektromagnetycznego musi być wykonane sprzed głównego wyłącznika prądu.

UWAGA :
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociągowych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL – Zeszyt Nr 7 .

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
1. zestaw hydroforowy typu ZHE.0.02.3.1134.2 –kpl. 1
2. hydranty p.poż Ø25. wewnętrzne w szafkach hydrantowych
natynkowych wyposażonych w wąż półsztywny
o długości 30,0 m, np. HW–25N–30 firmy GRAS –kpl. 10
3. rury stalowe ocynkowane łączone na gwint w/g PN 74200 Ø40 – 36,0 m.
4. rury stalowe ocynkowane łączone na gwint w/g PN 74200 Ø32 – 31,5 m.
5. rury stalowe ocynkowane łączone na gwint w/g PN 74200 Ø15 – 7,0 m.
6. zawór „pierwszeństwa” typu EV220B40BENC nr. kat 032U7140
z uszczelnieniem do wody EPDM wraz z cewką BE230AS 230V
nr kat. 018F6701 oraz puszką przyłączeniową IP 67 firmy Danfoss. – kpl. 1
7. presostat BCP 3 z zakresem nastaw 0-0,6 bara i stopniem ochrony IP65 –szt.1
8. drzwi p.poż EI60

-kpl .1

9. ściana z bloczków betonowych o gr. 25 cm.-REI 120

- m2 3,25

10. zawór kulowy Ø40.

- szt. 1

I.

Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

OBIEKT:

Budynek Bursy Szkolnej
Ul. 3-go Maja 35 (dz. nr 375/4)
09-400 Płock

INWESTOR:

Gmina Miasto Płock
09-400 Płock
Ul. Stary Rynek 1

PROJEKTANT: inż. Teresa Strzelecka

Płock, kwiecień 2014 r.
str. 1

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
1.1. Zakres robót
Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem realizację instalacji wodociągowej
przeciwpożarowej dla remontowanego budynku Bursy Szkolnej przy ul. 3-go Maja 35 w
Płocku (dz. nr 375/4).
1.2. Kolejność realizacji
Roboty przygotowawcze
Roboty montażowe
Przeprowadzenie prób ciśnieniowych, płukania i regulacje instalacji
Montaż hydrantów p.poż

w szafkach hydrantowych

Montaż zestawu hydroforowego
Roboty wykończeniowe, naniesienie powłok antykorozyjnych, montaż izolacji
termicznej
1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Prace prowadzone będą wewnątrz istniejącego budynku bursy szkolnej.
1.4. Elementy

zagospodarowania

terenu

mogące

stwarzać

zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Zagrożenie podczas realizacji robót mogą stwarzać składy materiałów budowlanych.
1.5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót
Okaleczenia lub poparzenia podczas prac montażowych i spawalniczych
Zagrożenia spowodowane pracą narzędzi, porażenia prądem elektrycznym,
możliwość uderzenia narzędziem lub oderwania się części urządzenia
Zagrożenia występują w miejscu wykonywania prac, skala zagrożeń – średnia.
1.6. Instruktaż stanowiskowy pracowników
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy:
Sprawdzić posiadane przez pracowników kwalifikacje przewidziane odrębnymi
przepisami dla danego rodzaju robót
Sprawdzić posiadanie orzeczeń lekarskich o dopuszczeniu do określonej pracy
Zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej
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W trakcie prac należy prowadzić stały bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie
niebezpiecznymi przez osoby uprawnione
1.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
w trakcie wykonywania prac
Przed przystąpieniem do realizacji robót montażowych należy:
Przeprowadzić pracownikom instruktaż stanowiskowy wraz z omówieniem
zagrożeń występujących na danym stanowisku
Oznakować teren budowy oraz uniemożliwić dostęp osobom postronnym
Zadbać o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia BHP dla
pracowników
Przygotować zaplecze socjalne dla pracowników
Odpowiednio przygotować, oznaczyć i zabezpieczyć miejsca poboru wody
i energii elektrycznej
Wyznaczyć miejsca składowania materiałów budowlanych oraz odpadów
Miejsca składowania materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny
być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia
lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów
Wydać pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą wraz z
poinformowaniem o sposobie stosowania tych środków
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Teresa Strzelecka

Płock, dnia 28 kwietnia 2014 r.

(imię i nazwisko)

(data)

09 – 410 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Andersa 26
(ulica)

024 263 20 41
(telefon kontaktowy)

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu
budowlanego (zamierzenia budowlanego) dla inwestycji pod nazwą:

Projekt budowlany instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Bursy
Szkolnej
zlokalizowanej w Płocku na osiedlu:

Śródmieście -8

przy:

Al. 3-go Maja 35

na działce o numerze ew. gruntu:

375/4

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt budowlany został opracowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych
w specjalności:
instalacje i sieci sanitarne

…………………………
(pieczęć i podpis projektanta)

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego
obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243,
poz. 1623 tekst jednolity), spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126 W sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

…………………………
(pieczęć i podpis projektanta)

Henryka Kamińska

Płock, dnia 28 kwietnia 2014 r.

(imię i nazwisko )

(data)

09-400 Płock
( kod pocztowy )

( miejscowość)

ul. Kwiatowa 14 m. 23
(ulica)

024 264 44 72

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), składam niniejsze oświadczenie, jako sprawdzający projektu
budowlanego (zamierzenia budowlanego) dla inwestycji pod nazwą:

Projekt budowlany instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Bursy
Szkolnej
zlokalizowanej w Płocku na osiedlu:

Śródmieście -8

przy:

ul. 3-go Maja 35

na działce o numerze ew. gruntu:

375/4

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Projekt budowlany został sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych
w specjalności:
instalacje i sieci sanitarne

…………………………
(pieczęć i podpis projektanta)

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-L6L-LJG-FZY *

Pani HENRYKA KAMIŃSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1683/02
adres zamieszkania KWIATOWA 14 m 23, 09-400 PŁOCK
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-08 roku przez:
Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mieczysław Grodzki;
Mazowiecka Okr. Izba Inż. Budownictwa
Date: 2014.01.08 14:29:31 CET
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Warszawa, Polska

Płock, dnia 02.04.2014 r.

Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
Stary Rynek 1
09-400 Płock

TT/4/1868/2014
W odpowiedzi na pismo dotyczące parametrów sieci wodociągowej w rejonie budynku
przy ulicy 3 Maja 35 w Płocku informujemy, że w dniu 01.04.2014 r. ok. godziny 10 wykonano
pomiar wysokości ciśnienia statycznego w wodociągu Ø160 w ulicy 3 Maja. Wartość
zmierzonego ciśnienia statycznego wynosiła 2,55 bar. Na obecną wysokość ciśnienia ma wpływ
trwająca od stycznia przebudowa wodociągu DN800 w ulicy Piłsudskiego, która potrwa
do końca kwietnia. Przy normalnej pracy sieci wodociągowej ciśnienie statyczne w
przedmiotowym wodociągu powinno wynosić ok. 3 bar.

Otrzymują:
1. Adresat
2. TT a/a
Opracował: Artur Korzuchowski

.

Wyniki - Ogólne
Nazwa projektu

Bursa Szkolna

Lokalizacja ……

Płock, ul. 3-go Maja 35

Projektant ………

Teresa Strzelecka

Data obliczeń

23 kwiecień 2014

Plik danych ……
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Informacje o typach rur:
Typ A

PN74200L

Typ B

Typ C

Typ D

Typ E

Typ F

Typ G

Typ H

Typ I

Typ J

Typ K

Typ L

Typ M

Typ N

Typ O

Typ P

Informacje o źródłach wody:
Symbol źródła ……
Typ źródła …………

Źródło zimnej wody

Rodzaj budynku

Hotel

Uwagi ………………………
Zimna
Temperatury wody, [°C] ……………………………

5,0

Ciśnienie dyspozycyjne, [m] ………………

49,88

Ciśnienie hydrostatyczne, [m] …………

14,00

Suma normatywnych wypływów, [l/s]

0,26

Obliczeniowy przepływ, [l/s] ……………

2,00

Ciepła

Cyrkul.

Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h]
Odbiornik krytyczny ……………………………………

/

Ciśnienie przed odbior. Kryt., [m]

20,00

Długość gałęzi krytycznej, [m] ………

26,65

Opór gałęzi do odbiornika kryt.[m]

15,88
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CZĘŚĆ TECHNICZNA
Część techniczna niniejszej Oferty została przygotowana tylko i wyłącznie w oparciu o dane przekazane przez Adresata niniejszej
Oferty. Hydro-Vacuum S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w doborze, wynikające z rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym
a danymi przekazanymi do doboru lub ich brakiem.

Zastosowanie zestawu hydroforowego umożliwia eliminację klasycznych elementów hydroforni (zbiorniki, sprężarki, łączniki
ciśnieniowe) a co za tym idzie wszelkich problemów i kosztów związanych z dozorem technicznym.

1. Parametry pracy i minimalne wymagania instalacyjne.
Zamówienie zestawu jest traktowane jako potwierdzenie danych do doboru i konfiguracji zawartych w poniższej karcie doboru.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Zasilanie zestawu

sieć miejska

- pojemność zbiornika
- wymagane minimalne ciśnienie dynamiczne w miejscu przyłączenia zestawu
- maksymalne ciśnienie dynamiczne
w miejscu przyłączenia zestawu
Zapotrzebowanie na wodę

Wykonanie materiałowe

V **

nie dotyczy

m

H min

25,0

m

H max

brak danych

m

Q

7,20

3

3
m /h

„ocynk” / „nierdzewka”

- różnica poziomu pomiędzy
zbiornikiem a zestawem
- średnica rurociągu pomiędzy
zbiornikiem a zestawem
- długość rurociągu pomiędzy
zbiornikiem a zestawem
Wymagane ciśnienie za zestawem

h

nie dotyczy

m

d

nie dotyczy

mm

l

nie dotyczy

m

H

50,0

m

KONFIGURACJA ZESTAW U
W ypo s a ż e ni e z e s t a w u
Pompy + rama + kolektory

Zabezpieczenie
tak

- przed pracą na sucho

tak

- przed zanikiem fazy

Przetwornik ciśnienia

tak / nie *

Napięcie zasilania układu pompowego

3x400V

Manometr po stronie napływowej i tłocznej

tak / nie *

Sterowanie

Umiejscowienie szafy

Kompensatory

tak / nie *

Przepływomierz z nadajnikiem impulsów

tak / nie *

Pompa rezerwowa

tak / nie *

- bez sterowania*

Obejście testujące układu ppoż.

tak / nie *

Zakończenie kolektorów

- kaskadowe

tak

- wzdłuż kolektora zestawu*

- przemiennikowe*

- na szczycie zestawu*

- wielofalownikowe*

- poza konstrukcją zestawu*
gwintowe / kołnierzowe

2. Dobór zestawu.
Na podstawie danych przekazanych przez Adresata niniejszej Oferty w treści zapytania ofertowego, dobrano następujące urządzenie:

ZHE.0.04.2.1134.5+OT DN32
Zestaw zbudowany jest z dwóch agregatów typu OPE.0.04 które są połączone w zestawie równoległym, kolektorami napływowym
i tłocznym, za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej.
Parametry hydrauliczne zaznaczone są na załączonych charakterystykach przepływowych.

3. Opis i zakres dostawy.
W skład oferowanego zestawu wchodzą następujące elementy:

Część pompy

Wykonanie materiałowe

Korpusy
żeliwo szare *
Agregaty pompowe.
Wirnik
stal nierdzewna
Pompy pionowe typu OPE są przeznaczone do pompowania i podwyższania
Kierownice
stal nierdzewna
ciśnienia wody pitnej, uzdatnionej nie zawierającej domieszek ścierających
3
i długowłóknistych (zawartość piasku 50 g/m . Pompy OPE mogą być
Wał
stal nierdzewna
również stosowane do pompowania innych niż woda mediów, których
Płaszcz zewnętrzny
stal nierdzewna
2
lepkość nie przekracza 200 mm /s, o agresywności w granicach odporności
korozyjnej stosowanych materiałów konstrukcyjnych.
* brak kontaktu z pompowanym medium
Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe, z przeciwlegle usytuowanymi
króćcami ssawnym i tłocznym (układ "in line"). Napęd ze standardowego elektrycznego silnika kołnierzowego przekazywany jest
przez sprzęgło tulejowo. Korpus górny pompy stanowi jednocześnie zamocowanie dla silnika. Siły poosiowe generujące się w
układzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone są przez zabudowane w głowicy pompy łożysko toczne (nie wymagające obsługi
przez cały okres swojej eksploatacji). Siły promieniowe przenoszone są przez łożysko ślizgowe, smarowane pompowanym
medium. Wał pompy uszczelniony jest, w korpusie górnym pojedynczym uszczelnieniem czołowym (mechanicznym), którego typ
uzależniony jest od ciśnienia i temperatury pompowanego medium.

Dane dotyczące mocy agregatów zastosowanych w proponowanym zestawie:
moc zainstalowana: 2 x 0,75 kW,
moc pobrana maksymalna: 2 x 0,62 kW,
Konstrukcja nośna.
Wykonana jest z kształtowników stalowych nierdzewnych. Konstrukcja nośna ustawiona jest na wibroizolatorach eliminujących
konieczność specjalnego fundamentowania zestawu – wystarczy płaska posadzka.
Kolektory.
Kolektory spinają poszczególne agregaty po stronie napływowej i tłocznej. Wykonane są jako konstrukcja spawana z rur
nierdzewnych zakończonych gwintami.
Sterowanie kaskadowe UZS8 ze sterownikiem JAZZ.
Jako sposób regulacji zestawu przyjęto sterowanie kaskadowe.
Jednostką zarządzająca jest sterownik mikroprocesorowy, będzie on realizował następujące funkcje:

- utrzymywanie ciśnienia na określonym w przedziale poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów (wydłużenie żywotności zestawu jako całości – równomierne zużycie
poszczególnych agregatów),

- urządzenie posiada zegar czasu rzeczywistego oraz układ do współpracy z elektrozaworem. Pozwala to na przeprowadzanie
prób ruchowych w określonym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,

- zestaw zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne,
Wyprowadzenie płyty głównej na drzwi szafy sterującej umożliwia korygowanie nastaw w trakcie pracy zestawu.
Szafa sterownicza.
Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 (w proponowanym rozwiązaniu) znajduje się bezpośrednio przy zestawie. Może ona
znajdować się również poza zestawem (np. na ścianie obiektu lub w centrali sterowniczej). Szafa wyposażona jest w wyłącznik
główny umieszczony w ścianie bocznej. Za pomocą wyświetlacza możliwe jest obserwowanie ciśnienia po stronie napływowej
i tłocznej oraz kontrola ciśnień zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (ręczny / automatyczny) realizowana będzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i płyty głównej regulatora.
Obejście testujące
W celu zachowania sprawności ruchowej pomp i w zgodzie z wymogami określonymi w DZ. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563, o wymogu
wyposażenia pomp w układ pomiarowy proponujemy obejście testujące odpowiednio wyposażone. Zestaw wyposażony jest
w obejście testujące DN32 (spinka kolektorów), złożone z zaworu elektromagnetycznego normalnie zamkniętego (NZ),
wodomierza oraz zaworu kulowego służącego do wyregulowania przepływu
Manometry.
Ciśnieniomierz (w wersji wstrząsoodpornej) ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy w klasie 2,5% zainstalowany
na kolektorach zestawu.
Przetwornik ciśnienia.
W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ciśnienia na kolektorze tłocznym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna
konstrukcja zapewniająca dużą trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna
struktura krzemowa co zapewnia dobrą stabilność i niezawodność w trakcie eksploatacji.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem.
W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elektroniczny przekaźnik poziomu cieczy.
Zabezpieczenia zanikowe.
Zespół pompowy jest zabezpieczony przed:
zanikiem lub obniżeniem napięcia zasilania (-15%) i asymetrią,
nadmiernym wzrostem napięcia zasilania (10%),
zwarciem doziemnym
przeciążeniem silnika,
Po ustąpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie automatycznym powróci do normalnego stanu pracy.
Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spełniają wymagania obowiązujących przepisów – w tym zakresie – producenta jak
i Polskich Norm.
Po zainstalowaniu zestawu zostanie przekazany komplet schematów elektrycznych.

4. Uwagi dotyczące instalacji ZHE.
-

minimalne ciśnienie dynamiczne w miejscu przyłączenia zestawu w/g tabeli doboru
miejsce zainstalowania ZHE powinno spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów,
temperatura w pomieszczeniu powinna mieścić się w granicach +5°C ÷ +40°C,
pomieszczenie powinno posiadać instalację wentylacyjną umożliwiającą jednokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny
i o wymiarach umożliwiających swobodny dostęp do jego poszczególnych elementów,

5. Załączniki.

-

rysunek gabarytowy zestawu ZHE
charakterystyka zestawu ZHE
charakterystyka pompy OPE

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ...

Tomasz Nowacki
PTHU ARPO J.Jakubowski
ul. Rzemieslnicza 1e
86-300 Grudziadz
tel.607 062 651

CZĘŚĆ HANDLOWA
Cena netto.
Typ urządzenia
ZHE.0.04.2.1134.5+OT DN32
Transport Grudziądz -> Płock

Cena
jednostkowa

Szt

20 605,00 PLN

1

20 605,00 PLN

700,00 PLN

1

700,00 PLN

Razem:

Cena

21 305,00 PLN

W skład ceny wchodzi dostawa urządzenia wg pkt. 3 oraz:
♦ dostawa realizowana jest na koszt i ryzyko Kupującego pod warunkiem zapewnienia przez Kupującego drogi dojazdowej
odpowiedniej dla wykorzystywanego w przewozie środka transportu oraz odpowiednich środków technicznych niezbędnych
do rozładunku towaru.
♦ podłączenie przewodów zasilających pomiędzy pompami a szafą sterowniczą (do 5 mb przewodu),
♦ podłączenie przewodów sygnałowych z przetwornika ciśnienia i czujnika lustra wody (do 5 mb przewodu),
♦ parametryzacja regulatora (zgodnie z wymaganiami klienta),
♦ rozruch zestawu,
♦ próba szczelności,
♦ szkolenie obsługi i osób odpowiedzialnych za obiekt
♦ korygowanie nastaw zestawu
Oferta nie obejmuje rozładunku dostarczonych urządzeń.
Serwis nie wykonuje zadań o charakterze budowlano – montażowym.
Hydro-Vacuum S.A. dokona uruchomienia zestawu hydroforowego pod warunkiem zapewnienia przez zamawiającego wymogów przewidzianych przepisami prawa
budowlanego, w szczególności wiązanych z nadzorem nad robotami wykonywanymi przez Hydro-Vacuum S.A. przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia
budowlane przewidziane w art.14 ust.1 ustawy z dnia 7.07.1994r. "Prawo budowlane".

Gwarancje.
♦
♦

Dostawca udziela gwarancji na przedmiot niniejszej oferty na okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury, z możliwością jej
przedłużenia do 36 miesięcy od uruchomienia, czego warunkiem jest zlecenie przez użytkownika i wykonanie przez dostawcę
jednego odpłatnego przeglądu technicznego przedmiotu dostawy przed upływem 24 miesięcy (+/- 1 miesiąc) od uruchomienia.
Kontakt z serwisem: 24 godziny.
Warunkiem udzielenia 24 miesięcznej gwarancji jest uruchomienie zestawu przez „H-V” S.A.
najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu.

Termin dostawy.
Termin dostawy 5 tygodni od chwili złożenia zamówienia.

Transport
Zgodnie z umową.

Warunki płatności
Zgodnie z umową.

Termin ważności oferty :
Niniejsza Oferta może zostać przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń i jest ważna do dnia 24.05.2014 r.

Z powazaniem:
Tomasz Nowacki
PTHU ARPO J.Jakubowski
ul. Rzemieslnicza 1e
86-300 Grudziadz
tel.607 062 651

