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Załącznik Nr 2 do SWZ 

Wymagania techniczne 

 
1. Regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu 
 
a. ciśnienie pracy: min. PN 16, max. temperatura pracy 135°C  (oba parametry muszą być spełnione 

równocześnie), 
b. przy regulatorach w wersji na powrocie dopuszcza się ciśnienie nominalne PN 16 z max. 

temperaturą pracy 130 °C), 
c. nie dopuszcza się zastosowania regulatorów z jedną stałą wartością nastawy różnicy ciśnień czy 

też jedną stałą wartością przepływu. 
d. odciążony ciśnieniowo za pomocą mieszka, lub tłoka 
e. w przypadku uszkodzenia membrany musi istnieć  możliwość  samodzielnej wymiany membrany 

siłownika, bez konieczności wymiany/zakupu całego/części siłownika, 
f. maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień do 10 bar, przy tej różnicy ciśnień regulator pozostaje  

zamknięty, 
g. fabrycznie wyposażony w wewnętrzny regulator upustowy, zapobiegający nadmiernemu 

wzrostowi ciśnienia wartości zadanych, 
h. zakres wartości zadanych 0,2-1 bar, lub 0,5-2 bar, 
i. wykonanie zaworu: 

• zawory z gwintem zewnętrznym z nakręconymi końcówkami do spawania i uszczelkami 
producenta (w ofercie należy uwzględnić złączki przyłączeniowe z końcówkami do 
wspawania),  

• materiał gniazda i grzyba: stal nierdzewna (kwasoodporna) o zróżnicowanej twardości, dla 
grzyba zaworu dopuszcza się inne materiały nierdzewne, 

• materiał korpusu i innych części pracujących pod ciśnieniem zgodnie z DIN 4747 tabela 1 (nie 
dopuszcza się wykonania z żeliwa szarego), 

• uszczelnienie korpusu miękkie z EPDM 

• wzmocniona membrana wykonana z EPDM z wkładką tekstylną 

• pozycja montażowa: poziomy, prosty odcinek rurociągu, 

• regulatory muszą być fabrycznie wyposażone w złączki do podłączenia rurek impulsowych 
(należy również w ofercie uwzględnić rurki impulsowe o długości 1,5 mb). 

• wewnętrzne sprężyny siłownika- stal nierdzewna 1.4310 

• wykonanie zgodnie z normą DIN 4747-1 
j. na regulatorach różnicy ciśnień i przepływu muszą być umieszczone, w sposób trwały i czytelny, 

następujące oznaczenia: 

• typ regulatora, 

• nazwa lub znak producenta, 

• numer seryjny lub inne unikatowe oznaczenie identyfikujące dany egzemplarz regulatora 
różnicy ciśnień, 

• zakres nastaw różnicy ciśnień. 

• współczynnik Kvs zaworu. 

• DN 

• tmax 

• PN 
k. Regulatory muszą mieć możliwość zaplombowania wartości nastawy określonego przepływu i  

wartości nastawy różnicy ciśnień, 
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2. Wymagania dla wszystkich powyższych urządzeń 
 
5.1.Wykaz dokumentów dostarczanych wraz z urządzeniami. 
Do każdego urządzenia Wykonawca dostarczy: 
- instrukcję montażu i obsługi w języku polskim (opis działania, nastawiania i konserwacji oraz 
zalecane warunki pracy), 
- deklaracje zgodności urządzeń lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnych  
 z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie, 
-  karty gwarancyjne. 
- karty, klucze elektroniczne lub inne urządzenia (jeżeli występują), za pomocą których można zmienić 
parametry regulatora 

 
5.2.  Gwarancja dla urządzeń nie mniej niż 24 miesiące. 
5.3. W celu zagwarantowania prawidłowego działania automatyki węzła urządzenia muszą być jednego 
producenta.  
 
 

 


