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Poznań, 27.04.2021  
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1   

 
 

Specyfikacja techniczna  
zapytanie ofertowe  

Nr 08.01.04.2021.ZS.POIR 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia są: elementy/materiały niezbędne do budowy instalacji 
pilotażowej. 

W skład zamówienia wchodzą: 

A. Elementy do budowy instalacji pilotażowej - pompa łopatkowa magnetyczna 

wraz z napędem- 1 szt 

 
 Wydajność przy 50Hz: 200 litrów/godzinę, 
 ciśnienie różnicowe 3 bar, 
 średnica króćca ssącego/norma: DN15/flansza DIN 2633 PN16, 
 średnica króćca tłocznego/norma: DN15/flansza DIN 2633 PN16, 
 materiał korpusu pompy: AISI 316L, 
 materiał magnesu zewnętrznego: CoSM/Stal węglowa, 
 materiał magnesu wewnętrznego: AISI 316L/CoSM, 
 materiał wału pompy: AISI 316L, 
 uszczelnienie: cardrigowe, 
 O-ring obudowy: EPDM, 
 kierunek obrotów: prawo, 
 wymiary gabarytowe pompy (bez napędu): 

 długość: 127mm, 
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 odległość pomiędzy króćcem ssawnym i tłocznym: 182mm, 
 średnica przyłącza do napędu: Ø160mm. 

 
Specyfikacja napędu pompy: 
 Moc silnika: 0,37kW, 
 zasilanie silnika: 400V, 
 prędkość obrotowa silnika: 1450 obr/min, 
 stopień ochrony/klasa izolacji: IP55/F, 
 rodzaj montażu: B3/B5. 

 

B. Elementy do budowy instalacji pilotażowej – układ pomiarowy - 

przepływomierz elektromagnetyczny DN3 PN40- 1szt 

Czujnik: 
 materiał wykładziny: PTFE, 
 temperatura medium: -40...80oC, 
 zakres pomiarowy: 0,012-0,24m3/h, ustawiany z menu 

programowego, 
 przyłącze kołnierzowe DIN 2633 DN10 PN40, 
 materiał przyłącza kołnierzowego: stal węglowa, malowana farbą 

epoksydową, 
 materiał obudowy: stal węglowa, malowana farbą epoksydową, 
 materiał elektrod: AISI 316L, 
 stopień ochrony: IP65, 
 przewodność elektryczna cieczy: >5mS/cm 

 
Przetwornik: 
 materiał obudowy: poliwęglan PC, montaż naścienny, 
 stopień ochrony: IP68, 
 zasilanie: 230V AC (lub 9-36V AC/DC), 
 wyjścia: prądowe 0/4-20mA, przekaźnikowe, transoptorowe, 

impulsowe/częstotliwościowe 0-1/5/10kHz, 
 komunikacja cyfrowa: łącze szeregowe RS-485, protokół Modbus 

RTU. 
 

C. Elementy do budowy instalacji pilotażowej – układ pomiarowy 
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C.1. Przetwornik różnicy ciśnień- 1szt. 
 

 Zakres pomiarowy: 0-100 mbar, 
 sygnał wyjściowy: 4-20mA, 
 dokładność: 0,1% zakresu pomiarowego, 
 materiał kołnierza, adaptera i śrub: AISI 316, 
 materiał zwilżanej uszczelki: FKM, 
 przyłącze procesowe: ¼” NPT, 
 temperatura medium: -40…80oC, 
 ciśnienie statyczne: 130 bar, 
 bez wyświetlacza. 

 
C.2. Przetwornik różnicy ciśnień- 1szt. 

 
 Zakres pomiarowy: 0-1 bar, 
 sygnał wyjściowy: 4-20mA, 
 dokładność: 0,1% zakresu pomiarowego, 
 materiał kołnierza, adaptera i śrub: AISI 316, 
 materiał zwilżanej uszczelki: FKM, 
 przyłącze procesowe: ¼” NPT, 
 temperatura medium: -40…80oC, 
 ciśnienie statyczne: 130 bar, 
 bez wyświetlacza. 

 
C.3. Przetwornik różnicy ciśnień- 1szt. 

 
 Zakres pomiarowy: 0-10 bar, 
 sygnał wyjściowy: 4-20mA, 
 dokładność: 0,1% zakresu pomiarowego, 
 materiał kołnierza, adaptera i śrub: AISI 316, 
 materiał zwilżanej uszczelki: FKM, 
 przyłącze procesowe: ¼” NPT, 
 temperatura medium: -40…80oC, 
 ciśnienie statyczne: 130 bar, 
 bez wyświetlacza. 
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D. Elementy znormalizowane - kompensator osiowy z obustronnym gwintem 

zewnętrznym- 4szt. 

 Materiał: stal 1.4541, 
 długość całkowita: 145mm , 
 średnica nominalna: DN25, 
 przemieszczenie osiowe: 20mm, 
 skuteczny przekrój mieszka: 16cm2, 
 średnica mieszka zewnętrznego: Ø54mm, 
 gwint zewnętrzny: R 1”, 
 długość gwintu: 17mm, 
 klasa ciśnienia: PN16. 

 
 

E. Elementy/materiały konstrukcyjne do budowy instalacji pilotażowej:  
 

E.1. Profil modułowy aluminiowy- 12szt. 
 

 Materiał: aluminium EN AW-6060, 
 wymiary przekroju poprzecznego: 40x40mm, 
 długość: 1500mm , 
 wersja: standardowa, 
 tolerancja wymiarów: zgodne z normą DIN 17615, 
 obróbka powierzchni: anodowanie (grubość warstwy 15µm), 
 szerokość rowka teowego: 8,2mm, 
 głębokość rowka teowego: 12,5mm. 

 
E.2. Kątownik usztywniający- 30szt. 

 
 Wymiary gabarytowe: 

 wysokość: 39mm, 
 długość: 39mm, 
 szerokość: 40mm, 

 otwory pod śrubę M6, 
 liczba otworów montażowych: 2, 
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 materiał: stop cynku, 
 kompatybilny z pozycją E.1. 

 
E.3. Nakrętka do rowków teowych ze sprężyną typ B- 150szt. 

 
 Materiał: stal ocynkowana, 
 otwór z gwintem M6, 
 wymiary gabarytowe: 

 długość: 20mm, 
 wysokość: 7,2mm,  

 masa: 0,009kg, 
 kompatybilna z pozycją E.1. 

 
F. Elementy znormalizowane i części katalogowe: 

 

F.1. Zawór kulowy nierdzewny- 15szt. 
 

 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 wykonanie: zawór jednoczęściowy ze zredukowanym prześwitem,  
 obustronnie gwint wewnętrzny 1” BSP, 
 dźwignia prosta, 
 waga: 0,9kg. 

 
 
 
F.2. Zawór czerpalny nierdzewny, spustowy ½”- 1szt. 

 
 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 średnica końcówki: 13mm, 
 gwint zewnętrzny,  
 waga: 0,4 kg. 

 
 

F.3. Zawór kulowy nierdzewny jednoczęściowy- 20szt. 
 

 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
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 wykonanie: zawór jednoczęściowy ze zredukowanym prześwitem,  
 obustronnie gwint wewnętrzny ¼ ” BSP, 
 powierzchnia: surowa/matowa, 
 waga: 0,21kg. 

 
 

F.4. Kolano gwintowane nierdzewne 90o- 20szt. 
 

 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 obustronnie gwint wewnętrzny 1” BSP, 
 powierzchnia: surowa/matowa, 
 waga: 0,26kg. 

 
 

F.5. Kolano gwintowane nierdzewne 90o- 10szt. 
 

 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 obustronnie gwint wewnętrzny ¼ ” BSP, 
 powierzchnia: surowa/matowa, 
 waga: 0,06kg. 

 
 

F.6. Trójnik kwasoodporny 90o- 10szt. 
 

 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 typ: kompatybilny z rurą o średnicy zewn. Ø.33,7mm,  
 3x gwint wewnętrzny 1” BSP, 
 powierzchnia: surowa/matowa, 
 waga: 0,2kg.  

 
 

F.7. Czwórnik kwasoodporny krzyżowy- 10szt. 
 

 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 typ: kompatybilny z rurą o średnicy zewn. Ø.33,7mm,  
 4x gwint wewnętrzny 1” BSP, 
 powierzchnia: surowa/matowa, 
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 waga: 0,2kg. 
 
 
 

F.8. Trójnik kwasoodporny 90o- 15szt. 
 

 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 typ: kompatybilny z rurą o średnicy zewn. Ø.13,7mm,  
 3x gwint wewnętrzny ¼ ” BSP, 
 powierzchnia: surowa/matowa, 
 waga: 0,03kg.  

 
F.9. Śrubunek nierdzewny płaski- 15szt. 

 
 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 obustronnie gwint wewnętrzny 1” BSP, 
 materiał uszczelnienia: PTFE. 

 
F.10. Śrubunek nierdzewny płaski- 25szt. 

 
 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 1x gwint wewnętrzny 1” BSP, 
 1x gwint zewnętrzny 1” BSP, 
 materiał uszczelnienia: PTFE. 

 
F.11. Nypel nierdzewny dwustronny sześciokątny- 25szt. 

 
 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 obustronnie gwint zewnętrzny ¼ ” BSP. 

 
F.12. Nypel nierdzewny dwustronny sześciokątny- 30szt. 

 
 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 obustronnie gwint zewnętrzny 1” BSP. 

 
 

F.13. Korek nierdzewny z nakrętką sześciokątną- 5szt. 
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 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 gwint zewnętrzny 1” BSP. 

F.14. Korek nierdzewny z nakrętką sześciokątną- 5szt. 
 

 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 gwint zewnętrzny ½ ” BSP. 

 
F.15. Redukcja nierdzewna gwintowana- 10szt. 

 
 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 gwint zewnętrzny: 1” BSP. 
 gwint wewnętrzny: ½” BSP.  

 
F.16. Rura nierdzewna szlifowana- 1szt. 

 
 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 długość: 4000mm, 
 grubość ścianki: 2mm, 
 średnica zewnętrzna: Ø33,7mm, 

 
F.17. Rura nierdzewna szlifowana- 4szt. 

 
 Materiał: AISI 316 lub AISI 304, 
 długość: 2000mm, 
 grubość ścianki: 2mm, 
 średnica zewnętrzna: Ø33,7mm, 
 

G. Zbiornik nierdzewny 30L z wężownicą- 1szt. 

 
 Materiał: AISI 316L lub inna o takim samym współczynniku 

antykorozyjności, 
 izolacja termiczna: pianka polietylenowa o grubości min. 40mm, 
 pokrowiec ze skaju, 
 powierzchnia grzewcza wężownicy: około 0,4mm2, 
 wyposażenie dodatkowe: grzałka 1,5kW 230V, 
 przyłącze grzałki: 6/4”, 
 zawór bezpieczeństwa z przyłączem 1/2”, 
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 wersja stojąca, 
 wyprowadzenie króćców zgodnie z rysunkiem technicznym nr 1. 

 
 
Kody CPV:  44000000-0, 38420000-5, 42100000-0 


