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Załącznik nr 4. Minimalne wymagania dla armatury: 

 

Zasuwy o średnicy DN32, DN40, DN50, DN200 

 Zasuwy kołnierzowe fig. 002 

 Ciśnienie nominalne min PN 10 

 Gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda 

 Miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem 

 Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego 

 Śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą 

zalewową lub połączenia bezgwintowe 

 Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 

 Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min 2) 

 Wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub 

łożysko 

 Zabezpieczenie tulei wrzeciona uszczelką zwrotną 

 

Wymagane dokumenty: 

 Atest PZH – woda pitna 

 Deklaracja zgodności   

 Karta katalogowa 

 

Zasuwy o średnicy DN80, DN100, DN150 

 Zasuwy kołnierzowe fig. 002  

 Ciśnienie nominalne min PN 10 

 Gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda  

 Miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem  

 Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GJS-500-7  

 Dwa zawulkanizowane prowadniki w klinie wykonane z tworzywa 

sztucznego redukującego tarcie  

 Klin wykonane z żeliwa sferoidalnego całkowicie zwulkanizowane gumą 

EPDM z nadlewkami gumy w miejscach docisku  

 Zabezpieczenie zwrotne uszczelką wargową  

 Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej wpuszczone i 

zabezpieczone masą zalewową  

 Trzpień walcowany i polerowany wykonany ze stali nierdzewnej  

 Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min 3)  

 Wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub 

łożysko  

 

Wymagane dokumenty: 

 Atest PZH – woda pitna 

 Deklaracja zgodności   

 Karta katalogowa 
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Hydranty podziemne i nadziemne 

 Ciśnienie nominalne min PN 10 

 Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego o minimalnych parametrach 

EN-GJS-500-7 

 Pełne zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) metodą 

proszkową przy użyciu farby epoksydowej 

 Ogumowany grzybek lub tłok zamykający , drugie zamknięcie szczelne – 

kula lub inne rozwiązanie 

 Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej 

 Uszczelnienie trzpienia typu o-ring  

 Całkowite odwodnienie tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu w innym 

przypadku odwodnienie powinno być szczelne 

 Nakrętka wrzeciona wykonana z mosiądzu utwardzonego 

powierzchniowo 

 Kołnierz obrotowy umożliwiający obrót hydrantu o dowolny kąt w 

zakresie 0 do 360° 

 

Wymagane dokumenty: 

 Atest PZH – woda pitna 

 Deklaracja zgodności   

 Karta katalogowa 

 Aktualny Certyfikat Instytutu Badawczego Pożarnictwa w Józefowie 

k/Otwocka 

 

 

Nawiertki NWZ 

 Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GJS-500-7 

 Klin wykonany z mosiądzu, zawulkanizowany gumą EPDM, 

dopuszczony do kontaktu z wodą pitną 

 Gładki przelot zasuwy bez przewężeń i bez gniazda 

 Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, trzpień 

polerowany 

 Trzpień powinien posiadać tuleję oporową wykonaną z mosiądzu lub 

materiału równoważnego 

 Obejma dwudzielna na rurę, łączona na minimum cztery śruby 

 Śruby łączące pokrywę z korpusem w zasuwie wykonane ze stali 

nierdzewnej wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową 

 Uszczelnienie na całej długości obejmy 

 Pełna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbą proszkową 

epoksydową, grubość pokrycia min. 250 µm wg PN-EN 4624:2004, DIN 

30677-2:1988 .  

 Jakość powłoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firmę 

niezależną. 
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 Oferowane zasuwy powinny być tego samego typu i pochodzić od 

jednego producenta 

 

Wymagane dokumenty: 

 Atest PZH – woda pitna 

 Deklaracja zgodności   

 Karta katalogowa 

 Certyfikat dla procesów malowania farbą epoksydową armatury 
 

Opaski Naprawcze 

 Korpus wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 

 Śruby łączące, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 

 Od średnicy DN 80 do średnicy DN200 (na rurę 90 PVC ÷ 225PVC ) 

zabudowa dwudzielna 

 Długość Opasek L=250 mm 

 Uszczelka na całej długości opaski 

 Oferowane opaski powinny pochodzić od jednego producenta 

 

Wymagane dokumenty: 

 Atest PZH – woda pitna 

 Deklaracja zgodności   

 Karta katalogowa 
 

Łączniki Rurowo-Kołnierzowe z pierścieniem 

 Długość zabudowy łączników rurowo-kołnierzowych min. 180+/-5mm 

 Połączenia kołnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie  min. 

PN10  

 Korpus i pierścienie dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego min. 

GJS-500-7 

 Przy montażu na rurach PE i PVC, łącznik powinien posiadać specjalny 

mosiężny pierścień zaciskowy zawulkanizowany w uszczelce 

zapobiegający wysunięciu się rury 

 Łącznik pozwala na ugięcie kątowe rur do 3º w każdym kierunku – 

sumarycznie 6º 

 Pełna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbą proszkową 

epoksydową, grubość pokrycia min. 250 µm wg PN-EN 4624:2004, DIN 

30677-2:1988 .  

 Jakość powłoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firmę 

niezależną. 

 Oferowane łączniki powinny być tego samego typu i pochodzić od 

jednego producenta 
 

Wymagane dokumenty: 

 Atest PZH – woda pitna 

 Deklaracja zgodności   
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 Karta katalogowa 

 Certyfikat dla procesów malowania farbą epoksydową armatury 
 

Łączniki Rurowo-Kołnierzowe bez pierścienia 

 Długość zabudowy łączników rurowo-kołnierzowych min. 180+/-5mm 

 Połączenia kołnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie  min. 

PN10  

 Korpus i pierścienie dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego min. 

GJS-500-7 

 Łącznik pozwala na ugięcie kątowe rur do 3º w każdym kierunku – 

sumarycznie 6º 

 Pełna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbą proszkową 

epoksydową, grubość pokrycia min. 250 µm wg PN-EN 4624:2004, DIN 

30677-2:1988 .  

 Jakość powłoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firmę 

niezależną. 

 Oferowane łączniki powinny być tego samego typu i pochodzić od 

jednego producenta 
 

Wymagane dokumenty: 

 Atest PZH – woda pitna 

 Deklaracja zgodności   

 Karta katalogowa 

 Certyfikat dla procesów malowania farbą epoksydową armatury 
 
 

Obudowy teleskopowe 

 Główka i nasada  wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS-500-7 

 Kształtownik w obudowie wykonany ze stali zabezpieczonej 

antykorozyjnie – ocynk galwaniczny 

 Rura osłonowa PE 

 Główka przymocowana za pomocą kołka, nitu lub śruby 

 Nasady powinny posiadać otwory fasolkowe ułatwiające montaż na 

zasuwie 

 Obudowy mają pochodzić od tego samego producenta co zasuwy 

kołnierzowe i gwintowane 

 Oferowane obudowy powinny być tego samego typu i pochodzić od 

jednego producenta 
 

Wymagane dokumenty: 

 Deklaracja zgodności   

 Karta katalogowa 
 

 


