
 
 

Załącznik Nr 9 do SWZ 

HARMONOGRAM DOSTAW  

 

Dostawa nr 1 

07-15.01.2021 

Przetwornik ciśnienia zakres pomiarowy 0…10 bar zakres 
temperatur mierzonego medium - -30℃...+100℃, 

szt. 24 

Przetwornik ciśnienia zakres pomiarowy 0…16 bar zakres 
temperatur mierzonego medium - -40℃...+125℃, 

szt. 16 

Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy Q3=1,6 m3/h, 
do wody gorącej 16 bar/90°C), z modułem komunikacyjnym 
M-bus 

szt. 8 

Filtr siatkowy gwintowy dn15, 16 bar/135°C szt. 8 

Filtr siatkowy gwintowy mosiężny dn20, do wody pitnej, 6 
bar/100°C 

szt. 1 

Filtr siatkowy gwintowy mosiężny dn25, do wody pitnej, 6 
bar/100°C 

szt. 7 

Filtr siatkowy gwintowy mosiężny dn25, 6 bar/100°C szt. 3 

Filtr siatkowy gwintowy mosiężny dn40, 6 bar/100°C szt. 5 

Filtr siatkowy gwintowy mosiężny dn50,do wody pitnej 6 
bar/100°C 

szt. 6 

Filtr siatkowy kołnierzowy dn20 , z wkładem magnetycznym, 
16 bar/135°C 

szt. 1 

Filtr siatkowy kołnierzowy dn25 , z wkładem magnetycznym, 
16 bar/135°C 

szt. 2 

Filtr siatkowy kołnierzowy dn32 , z wkładem magnetycznym, 
16 bar/135°C 

szt. 5 

Zawór zwrotny gwintowy, sprężynowy, dn15, 16 bar/100°C szt. 8 

Zawór zwrotny gwintowy, mosiężny, do wody pitnej, dn25, 6 
bar/100°C 

szt. 6 

Zawór zwrotny gwintowy, mosiężny, do wody pitnej, dn20, 6 
bar/100°C 

szt. 1 

Zawór antyskażeniowy, gwintowy, klasy EA, dn25 szt. 1 

Zawór antyskażeniowy, gwintowy, klasy EA, dn50 szt. 6 

Odpowietrznik pływakowy, z zaworem stopowym, dn15 szt. 8 

Zawór bezpieczeństwa typ 1915, dn32, 4 bar szt. 8 

Zawór bezpieczeństwa typ 2115, dn25, 6 bar szt. 7 

Termomanometr, z tylnym króćcem, 0-16 bar, 0-150°C szt. 46 

Termomanometr, z tylnym króćcem,0-6 bar, 0-100°C szt. 45 

Manometr tarczowy M 160, 0-0,6 MPa, z kurkiem 
manometrycznym 

szt. 8 

 



 
 
 

Dostawa nr 2 

15-19.02.2021 

Przetwornik ciśnienia zakres pomiarowy 0…10 bar zakres 
temperatur mierzonego medium - -30℃...+100℃, 

szt. 18 

Przetwornik ciśnienia zakres pomiarowy 0…16 bar zakres 
temperatur mierzonego medium - -40℃...+125℃, 

szt. 12 

Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy Q3=1,6 m3/h, 
do wody gorącej 16 bar/90°C), z modułem komunikacyjnym 
M-bus 

szt. 6 

Filtr siatkowy gwintowy dn15, 16 bar/135°C szt. 6 

Filtr siatkowy gwintowy mosiężny dn25, do wody pitnej, 6 
bar/100°C 

szt. 6 

Filtr siatkowy gwintowy mosiężny dn40, 6 bar/100°C szt. 6 

Filtr siatkowy gwintowy mosiężny dn50,do wody pitnej 6 
bar/100°C 

szt. 6 

Filtr siatkowy kołnierzowy dn32 , z wkładem magnetycznym, 
16 bar/135°C 

szt. 6 

Zawór zwrotny gwintowy, sprężynowy, dn15, 16 bar/100°C szt. 6 

Zawór zwrotny gwintowy, mosiężny, do wody pitnej, dn25, 6 
bar/100°C 

szt. 6 

Zawór antyskażeniowy, gwintowy, klasy EA, dn50 szt. 6 

Odpowietrznik pływakowy, z zaworem stopowym, dn15 szt. 6 

Zawór bezpieczeństwa typ 1915, dn32, 4 bar szt. 6 

Zawór bezpieczeństwa typ 2115, dn25, 6 bar szt. 6 

Termomanometr, z tylnym króćcem, 0-16 bar, 0-150°C szt. 36 

Termomanometr, z tylnym króćcem,0-6 bar, 0-100°C szt. 36 

Manometr tarczowy M 160, 0-0,6 MPa, z kurkiem 
manometrycznym 

szt. 6 

 
Dostawa nr 3 
 
15-19.03.2021 
 

  

Przetwornik ciśnienia zakres pomiarowy 0…10 bar zakres 
temperatur mierzonego medium - -30℃...+100℃, 

szt. 18 

Przetwornik ciśnienia zakres pomiarowy 0…16 bar zakres 
temperatur mierzonego medium - -40℃...+125℃, 

szt. 12 

Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy Q3=1,6 m3/h, 
do wody gorącej 16 bar/90°C), z modułem komunikacyjnym 
M-bus 

szt. 6 

Filtr siatkowy gwintowy dn15, 16 bar/135°C szt. 6 

Filtr siatkowy gwintowy mosiężny dn25, do wody pitnej, 6 
bar/100°C 

szt. 6 



 
 

Filtr siatkowy gwintowy mosiężny dn40, 6 bar/100°C szt. 6 

Filtr siatkowy gwintowy mosiężny dn50,do wody pitnej 6 
bar/100°C 

szt. 6 

Filtr siatkowy kołnierzowy dn32 , z wkładem magnetycznym, 
16 bar/135°C 

szt. 6 

Zawór zwrotny gwintowy, sprężynowy, dn15, 16 bar/100°C szt. 6 

Zawór zwrotny gwintowy, mosiężny, do wody pitnej, dn25, 6 
bar/100°C 

szt. 6 

Zawór antyskażeniowy, gwintowy, klasy EA, dn50 szt. 6 

Odpowietrznik pływakowy, z zaworem stopowym, dn15 szt. 6 

Zawór bezpieczeństwa typ 1915, dn32, 4 bar szt. 6 

Zawór bezpieczeństwa typ 2115, dn25, 6 bar szt. 6 

Termomanometr, z tylnym króćcem, 0-16 bar, 0-150°C szt. 36 

Termomanometr, z tylnym króćcem,0-6 bar, 0-100°C szt. 36 

Manometr tarczowy M 160, 0-0,6 MPa, z kurkiem 
manometrycznym 

szt. 6 

 

 


