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Załącznik Nr 2 do SWZ 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP ELEKTRONICZNYCH 

BEZDŁAWNICOWYCH 

1. Pompy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego. 

2. Pompy bezdławnicowe, pojedyncze. 

3. Na pompie mają się znajdować, umieszczone w sposób trwały, w języku polskim, co najmniej: 

a. nazwa producenta, 

b. typ i wielkość pompy, 

c. miesiąc i rok produkcji pompy lub numeru identyfikacyjny pompy gdzie części stanowi 

lub określa przedmiotową datę. 

d. dopuszczalne parametry robocze pracy (ciśnienie i temperaturę), 

e. parametry elektryczne silnika pompy (napięcie zasilania, częstotliwość prądu, 

maksymalny pobór mocy, natężenie prądu, klasę izolacji uzwojeń silnika). 

f. oznaczenie CE 

4. Każda pompa musi posiadać możliwość zmiany parametrów pracy przyciskami na przedniej 

obudowie pompy poprzez panel sterowania przy czym zmiana parametrów musi następować 

bez ingerencji fizycznej i mechanicznej w pompę. 

5. Płynne dopasowanie wydajności w zależności od rodzaju pracy 

a. charakterystyka zmiennociśnteniowa (dpv) 

b. charakterystyka stałociśnieniowa (dpc) 

c. 3 biegi stałej prędkości obrotowej 

6. Pompy wyposażone w sygnalizację awarii. 

7. Wymagany stopień ochrony silnika: min. IPX4D. 

8. Poziom głośności (Poziom ciśnienia akustycznego) < 53 dB (A) 

9. Ciśnienie nominalne nie mniej niż: 6 bar (dla pomp c.o.) i 10 bar (dla pomp cyrkulacyjnych c.w.u.) 

10. Regulacja pracy pompy: płynna regulacja prędkości obrotowej. 

11. Napięcie zasilania: 1x230V, 50/60 Hz 

12. Dopuszczalny zakres temperatury 

12.1 czynnika przetłaczanego nie mniej niż:  

a. pompy c.o. od -20°C do +110°C 

b. pompy cyrkulacji c.w.u. od 0 °C do +80 °C 

12.2 otoczenia pracy (dla wszystkich pomp) zakres nie mniejszy niż od 0 °C do +40 °C  

13. Do każdej pompy obiegowej i cyrkulacyjnej należy uwzględnić przeciwkołnierze 

przyłączeniowe (przyłącza kołnierzowe) lub przyłącza gwintowane (półśrubunki 

przyłączeniowe) w zależności od jej typu. W przypadku pompy cyrkulacyjnej przyłącza winny 

być wykonane z mosiądzu, brązu lub stali nierdzewnej. 

14. Pompy powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję.  

14.1 Materiały pompy c.o.  

a. Korpus pompy: Żeliwo szare  

b. Wał: Stal nierdzewna 

c. Łożysko: Węgiel spiekany lub grafit 
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d. Wirnik: Tworzywo sztuczne, stal nierdzewna lub żeliwo 

14.2 Materiały pompy c.w.u.  

e. Korpus pompy: z brązu lub ze stali nierdzewnej 

f. Wał: Stal nierdzewna 

g. Łożysko: Węgiel spiekany lub grafit 

h. Wirnik: Tworzywo sztuczne (kompozytu), z brązu lub stali nierdzewnej 

15. Korpus pompy musi posiadać okładziny termoizolacyjne. 

16. Klasa izolacji minimum F. 

17. Pompy muszą posiadać: 

a. współczynnik sprawności energetycznej EEI ≤ 0,23, 

b. Certyfikat zgodności (Deklaracja Zgodności) z Dyrektywą niskonapięciową nr 

2006/42/WE, Dyrektywą w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią 

2009/125/WE  

c. Atest higieniczny PZH (dotyczy pomp cyrkulacyjnych c.w.u.) 

d. Oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie, 

e. Deklarację zgodności lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnie 

zobowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie. 

f. Kartę katalogową lub instrukcję montażu i obsługi urządzeń w języku polskim, 

g. Kartę gwarancyjną 

 

 


