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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
dla zadania pod nazwą „ PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO -

ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI BYCHAWA - ETAP I” 
 
 

1. Sieć kanalizacyjna. 
 Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej                       
i ciśnieniowej w ul. Grodzany w Bychawie, gm. Bychawa. Zakres obejmuje roboty 
przygotowawcze, roboty ziemne, roboty montażowe, kolizje, przewierty oraz roboty 
nawierzchniowe, dla sieci kanalizacyjnej: wymianę istniejących przyłączy kanalizacyjnych  
na działce nr ew. 687 wraz ze studniami rewizyjnymi, rurociąg grawitacyjny PE100RC 
DN225x13,4 rurociągi tłoczne PE100RC DN50x3,0,  DN 63x3,8, DN75x4,5 oraz kompletne 
studnie żelbetowe DN1000 i DN1200 z zespołem napowietrzająco-odpowietrzającym,                     
zespołami do płukania samochodem ciśnieniowym WUKO oraz indywidualnymi 
pompowniami ścieków wraz z odcinkami przyłączy elektrycznych od przepompowni 
indywidualnych do instalacji elektrycznej podłączanych budynków. 

Przykanaliki grawitacyjne należ wykonać z rur PVC litych SN8 łączonych                       
na uszczelki gumowe. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wybudować z rur PVC 
litych SN8 o średnicach od 200mm do 315 mm dla kanałów głównych i bocznych,                  
min. 200mm dla kanałów zbierających ścieki z min 2-ch domów i min. 160mm dla odcinków 
sieci zbierających ścieki z 1 domu. Średnice kanałów wykonać zgodnie z projektem 
budowlano-wykonawczym dla docelowej ilości ścieków w całej przyszłej zlewni 
obsługiwanej przez wybudowany kanał.  

Zespoły napowietrzająco-odpowietrzające oraz zespoły do płukania samochodem 
ciśnieniowym WUKO wbudować tylko na rurociągu PE100RC DN75x4,5 w miejscach 
wskazanych w projekcie budowlano-wykonawczym.   

Zespół napowietrzająco – odpowietrzający wybudować w studni żelbetowej DN1000  
a zespół do płukania samochodem ciśnieniowym WUKO wybudować w studni żelbetowej 
DN1200. Studnie ze stopniami złazowymi, pokrywą żelbetową i włazem żeliwnym, 
posadowić na podsypce z kruszywa łamanego o frakcji 4 – 31,5 mm.  

Zespół do płukania należy wyposażyć w dwa trójniki skośne w celu ukierunkowania 
płukania rurociągu ze złączami kołnierzowymi zakończone z dwóch stron zasuwani 
odcinającymi. Od strony odejścia skośnego trójniki zakończyć złączami kołnierzowymi                
z zasuwami odcinającymi i złączami hydrantowymi do płukania. 

Odcinek sieci kanalizacyjnej przewidziany do przełożenia od studni rozprężnej               
do istniejącej studni sanitarnej na dz. nr ew. 2622 wykonać z rury PE100RC SDR17 
DN225x13,4mm.  
 Wszystkie studnie wyposażyć we włazy żeliwne o odpowiedniej nośności: 
- klasy D na odcinkach gdzie odbywa się ruch kołowy niezależnie od jego częstotliwości                 
i kategorii drogi. ( parkingi, drogi, pobocza) 
- klasy B dla studni w pozostałych terenach 

Studnie umieszczone w nawierzchniach dróg, poboczy i parkingów wyposażyć                  
w pierścienie odciążające a studnie znajdujące się w terenach użytkowanych jako rolnicze 
wybudować z wyniesieniem ponad teren istniejący min 0,3m z zastosowaniem stożków 
betonowych (dla studni tworzywowych) lub z kopcem ziemnym min. 0,5mm (dla studni 
żelbetowych) 

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać z rur PE100 RC o średnicach zgodnych            
z projektem budowlano - wykonawczym. 
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Wszystkie połączenia rurociągów wykonać jako połączenia zgrzewane doczołowo lub 
elektrooporowo. 

Na trasie rurociągów tłocznych przy długości powyżej 200 m wbudować studnie 
rewizyjne z armaturą odcinającą, napowietrzająco-odpowietrzającą oraz umożliwiającą spust    
i płukanie wybudowanej sieci. Studnie umożliwiające spust i odpowietrzenie sieci wykonać 
również na rurociągach tłocznych w przypadku gdy przewód jest prowadzony z przeciw 
spadkiem.  

Wszystkie przewody kanalizacyjne grawitacyjne i tłoczne umieszczać poniżej 
warstwy przemarzania gruntu lecz nie głębiej niż 1,9m. Większe zagłębienie przewodów 
może wynikać jedynie z warunków od zarządców dróg, istniejącego uzbrojenia podziemnego 
lub ukształtowania terenu. 

Przekroczenia poprzeczne dróg publicznych niezależnie od kategorii drogi wykonać 
przeciskiem lub przewiertem przy zastosowaniu rur ochronnych stalowych lub 
trójwarstwowych PE-HD. Rurę ochronną umieszczać na całej szerokości pasa drogowego,               
na gł. min 1,5 m od najniższej rzędnej terenu na trasie przejścia. Rurociągi przewodowe               
w rurach ochronnych umieszczać na płozach. 

Trasy przekroczenia oraz odtworzenia elementów pasa drogowego wykonać                      
na warunkach administratorów dróg. W przypadku konieczności realizacji sieci w pasach 
dróg, należy wykonać projekt odbudowy nawierzchni na warunkach uzyskanych                         
od administratorów dróg. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia 
aktualności uzbrojenia podziemnego u wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej 
tj. energii elektrycznej, telekomunikacji, wodociągów.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
powiadomienia użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie i sposobie prowadzenia 
robót. 

Zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego tp, eNN, eSN, eWN, woda –            
na warunkach administratorów sieci. 

Wykonanie robót ziemnych tj: wykopy wąskoprzestrzenne lub przewierty sterowane 
na etapie ich wykonywania na poszczególnych odcinkach rurociągów należy każdorazowo 
uzgadniać z właścicielami poszczególnych działek. 
 
Wszystkie materiały z których ma zostać wykonana sieć kanalizacyjna grawitacyjna          
i tłoczna muszą odpowiadać jakościowo materiałom z załącznika nr 1 stanowiącego 
integralną część opisu przedmiotu zamówienia. 
 

2. Pompownie Indywidualne. 
Zastosować należy zbiorniki przepompowni indywidualnych jako studnie z tworzywa 

sztucznego karbowane z dnem płaskim, stożkowym lub półkulistym o wysokości od 2500 
mm do 2900 mm w zależności od głębokości instalacji podłączanego budynku. Średnica 
zbiornika min 600 mm od dna do góry zbiornika. Przepompownie wyposażone w zawór 
kulowy zwrotny, zasuwę żeliwną DN 40 z klinem gumowym, kolano sprzęgające, rurę 
wentylacyjną. Instalacja tłoczna ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego średnicy min 
DN40. Prowadnica, uchwyty, kotwy, łańcuch do demontażu pomp, śruby i mocowania ze stali 
nierdzewnej. Właz na pompowni szczelny z tworzywa sztucznego. W przypadku lokalizacji 
przepompowni w ciągu pieszo jezdnym należy zastosować właz żeliwny o odpowiedniej 
nośności posadowiony na żelbetowym pierścieniu odciążającym. 
 Pompa 1x230V lub 3x400V. Króciec tłoczny pompy min DN40 kołnierzowy PN 10. 
Korpus silnika pompy oraz obudowa wirnika ze stali nierdzewnej lub z żeliwa                            
min. EN-GJL-200. Pompa powinna być wyposażona w podwójne łatwo wymienialne 
uszczelnienie mechaniczne wału oraz dwa wyłączniki termiczne w uzwojeniu stojana. Wirnik 
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pompy z rozdrabniaczem z hartowanej stali szlachetnej. Max. waga kompletnego agregatu 
pompowego 50 kg. 
 Pompa wyposażona w system regulacji prześwitu wirnika bez konieczności 
demontowania zespołu pompy i używania specjalistycznych narzędzi. Połączenie korpusu 
silnika z komorą wirnika zapewniające możliwość demontaż w warunkach polowych 
wykonywany jako czynność eksploatatora a nie usługa serwisowa. Pomiar poziomu ścieków 
za pomocą pływaków. Kabel zasilający długości min 10m, układ sterowania w szafce 
zewnętrznej szczelnej 
 Pompa w przepompowni zabezpieczona przed suchobiegiem, przeciążeniem nad 
prądowym, wzrostem temperatury. Dodatkowo powinna być wyposażona w monitorowanie 
liczby włączeń i czasu pracy, zachowanie w pamięci alarmu, przeciążeń, zmian napięcia 
suchobiegu. Minimalna liczba włączeń na godzinę 20.  

Wszystkie zastosowane przepompownie powinny być wykonane przez jednego 
producenta i o jednakowym kształcie. Nie mogą różnić się między sobą zastosowanymi 
materiałami i wyposażeniem. Dopuszcza się jedynie zastosowanie dwóch rodzajów pomp             
od jednego producenta w ilościach i parametrach wskazanych w załączniku nr 2 do OPZ                
i lokalizacji wskazanej w projekcie budowlano – wykonawczym.  
 Należy wykonać odcinek instalacji elektrycznej pomiędzy instalacją podłączanego 
budynku a pompownią indywidualną. 

Parametry przepompowni przydomowych zgodnie z załącznikiem nr 2.  
 
Wszystkie zastosowane przepompownie powinny być wykonane przez jednego 
producenta 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. DANE TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać materiały przeznaczone do 

projektowania oraz budowy sieci/ przyłączy/zewn. inst wod.-kan. na terenie 
zarządzanym / eksploatowanym  przez BPK Sp. z o.o.   

2. Parametry techniczne przydomowych przepompowni ścieków. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DANE TECHNICZNE  
jakim powinny odpowiada ć materiały przeznaczone  

do projektowania oraz budowy sieci/ przył ączy/zewn. inst wod.-kan.  
na terenie zarz ądzanym / eksploatowanym   

przez BPK Sp. z o.o.   
 
 

1. Włączenia projektowanej sieci wodociągowej z rur PE  należy dokonać poprzez: 
• trójnik żeliwny kołnierzowy, 
• łączniki kołnierzowe posiadające zabezpieczenie przed przesunięciem,  
• kołnierzową miękkouszczelniającą zasuwę klinową z gładkim i wolnym przelotem posiadającą 

klin z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną powłoką elastomerową, EPDM, wrzeciono ze 
stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, z nakrętką klina z mosiądzu, wielokrotne 
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring z elastomeru, NBR które są osadzonymi               
w materiale odpornym na korozję, podkładki ślizgowe wrzeciona powinny być wykonane                 
z materiału zapewniającego niskotarciowe jego ułożyskowanie. 

       Kształtki żeliwne i połączeniowe oraz zasuwy muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego 
       Powłoki antykorozyjne zastosowane do zabezpieczenia wbudowanych kształtek, armatury muszą być 
wykonane metodą fluidyzacyjnego spiekania powłok armatury i kształtek żeliwnych, muszą posiadać znak jakości 
RAL nadany przez Stowarzyszenie Antykorozyjne (GSK) lub legitymować się równoważnymi, kompletnymi 
badaniami dopuszczającymi i ciągłymi badaniami kontrolnymi (minimum dwa razy w roku) przez niezależną 
zewnętrzną jednostkę badawczą/kontrolną oraz dokumentem potwierdzającym stopień przygotowania 
powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501. Raporty badań muszą zawierać                 
na jakiej konkretnie armaturze i kształtkach żeliwnych były wykonywane badania: grubości powłok, temperatury 
wyrobu przed pokryciem proszkiem, odporności na przebicia iskrą elektryczną, sieciowe, wytrzymałości                         
na uderzenia, badanie przyczepności i korozji powłokowej. 
Powłoka wykonana bezrozpuszczalnikową, nieszkodliwą dla środowiska technologią proszkowego 
fluidyzacyjnego spiekania powłok musi charakteryzować się: 
                         - minimalną grubością 250µm. 
                         - warstwa powłoki powinna być bez porów, dzięki czemu wyeliminowana zostanie korozja 
                           pod powłoką, 
                         - wysoką przyczepnością minimum 12 N/mm2 
                         - wysoką rozciągliwością (brak rys), 
                         - gładką powierzchnią, 
                         - przydatnością do wody (atest PZH), 
                         - nieszkodliwością bakteriologiczną, 
                         - kolorem niebieskim. 

2. Sieć i przyłącza wodociągowe zaprojektować i wykonać z rur: 
• w zakresie średnic Dz 25 ÷ 75 wykonanych jako monolityczne lub dwuwarstwowe w całości           

z PE 100 RC 
• w zakresie średnic Dz 90 i większych w technologii dwuwarstwowej lub trójwarstwowej 

(każdorazowo ilość warstw jest określana w „Warunkach technicznych przyłączenia                      
do miejskiej sieci wod.-kan.”), gdzie wszystkie warstwy wykonano z PE 100RC, są połączone 
molekularnie i nie dają się oddzielić mechanicznie, szereg wymiarowy SDR17. 

Parametry rur muszą być  udokumentowane poprzez posiadanie certyfikatów zgodności z PAS 
1075 wydanych przez DIN CERTCO lub TÜV SUD, osobno dla każdej grupy wymiarowej. 
Łuki segmentowe należy zaprojektować i wykonać z rur o w/w parametrach. 

Wszystkie wymiary geometryczne rur i łuków PE oraz techniki ich montażu i łączenia muszą być 
takie same, jak w przypadku standardowych rur polietylenowych PE100 a ich stosowanie nie może 
spowodować żadnych dodatkowych utrudnień dla wykonawców i zmian kryteriów odbioru wykonanego 
rurociągu. Procedury zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego rur i łuków min. dwuwarstwowych 
muszą być  takie same jak w przypadku standartowych rur i łuków PE100.  

3. Sieć uzbroić w hydrant ppoż. nadziemny Dn 80 włączony do niej poprzez trójnik żeliwny kołnierzowy, 
zasuwę odcinającą, kształtki żeliwne kołnierzowe o parametrach podanych j.w. 
Hydrant ppoż. musi charakteryzować się: 

• Posiadaniem dwóch  nasad φ 75, 
• Korpus górny, korpus dolny, grzyb oraz kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego, 
• Samoczynne całkowite odwodnienie z chwila odcięcia wody, 
• Trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 
• Uszczelnienie wrzeciona uszczelka typu o-ring, 
• Elementy odcinające zamykające (grzyb) całkowicie zawulkanizowane EPDM, 
• Możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez konieczności prowadzenia prac 

ziemnych, 
• Hydrant ppoż. powinien posiadać pole herbowe,  
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• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej o grubości min. 250 mikronów 
dodatkowo zabezpieczona przed promieniowaniem UV- kolor czerwony 

• Wysokość hydrantu ppoż. (1250mm, 1500mm, 1800mm) musi mieć możliwość umieszczenia 
go w wykopach o różnych głębokościach. 

4. Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE 100RC  SDR 17 PN10 o parametrach wymienionych               
w p.2 DANYCH TECHNICZNYCH. 
Włączenia należy dokonać opaską, z gwintem przyłączeniowym wewnętrznym 2″ i uzbroić  
w zasuwę odcinającą. 
W zależności od rodzaju materiału, z którego wykonana jest sieć wodociągowa należy zastosować: 

• opaskę do nawiercania, która musi być wykonana z żeliwa sferoidalnego powleczonego 
powłoką antykorozyjną wykonaną metodą fluidyzacyjnego spiekania powłok epoksydowych, 
opaskę ze stali nierdzewnej zabezpieczoną wymienną uszczelką, pierścień gumowy 
zabezpieczający gwint przyłączeniowy przed korozją i inkrustacją, śruby, nakrętki i podkładki – 
dot. sieci wodociągowych z rur stalowych, żeliwnych  i azbestocementowych, 

• dwudzielną opaskę do nawiercania, która musi być wykonana z żeliwa sferoidalnego 
powleczonego powłoką antykorozyjną wykonaną metodą fluidyzacyjnego spiekania powłok 
epoksydowych, połączona czterema śrubami ze stali nierdzewnej, posiadająca uszczelki 
obejmujące całą wewnętrzną powierzchnię przylegania do rury medialnej dot. sieci 
wodociągowych wykonanych z rur PE i  PVC. 

Zasuwki do przyłączy domowych winny być wykonane: 
• korpus z żeliwa sferoidalnego powleczonego powłoką antykorozyjną wykonaną metodą 

fluidyzacyjnego spiekania powłok lub korpus z żywicy poliamidowej. Na korpusie musi 
znajdować  się złącze do mocowania obudowy teleskopowej. 

Zasuwki do przyłączy domowych winny być wyposażone:  
• w profilowany gumowy klin posiadający nawulkanizowaną powłokę elastomerową, 
• wrzeciono ze stali nierdzewnej  bez otworu na przetyczkę do mocowania obudowy, 
• gładki przelot, 
• gwint przyłączeniowy zewnętrzny zasuwki domowej do opaski powinien wynosić 2 ″. 
• integralną z korpusem złączkę do rur PE  i gwint pozwalający do montażu aparatu                         

do nawiercania pod ciśnieniem (dotyczy zasuwki z korpusem żeliwnym) 
5. Przyłącze i sieć wodociągową odpowiednio oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną. 
6. Studzienki wodomierzowe należy wykonać odpowiednio zgodnie z Załącznikiem 2 (A, B, C….) 
7. Śruby, nakrętki i podkładki stalowe ocynkowane o odpowiednich długościach i odpowiednich średnicach. 
8. Materiały z których wykonana będzie sieć wodociągowa wraz z przyłączem wodociągowym muszą 

posiadać (dotyczy armatury, kształtek żeliwnych, rur, hydrantów ppoż.): 
• Atest PZH 
• Deklarację zgodności z PN 
• Karty katalogowe 
• Certyfikat ISO 
• Certyfikat CE (dot. hydrantów ppoż.) 
• Ubezpieczenie OC za produkt 
• Certyfikat CNBOPPoż. Józefów  (dotyczy hydrantów ppoż.) 

9. Sieć/przyłącze/zewn. inst. kanalizacji podciśnieniowej / ciśnieniowej  wykonać z rur PE                            
o parametrach podanych w punkcie 2 niniejszych danych technicznych. 

10. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur litych PVC-U klasa sztywności                         
min. SN=8kN/m2. 

11. Studzienki (węzłowe-kanalizacyjne, wodociągowe – sekcyjne,) należy wykonać w konstrukcji żelbetowej, 
średnica min. 1200 mm ze stopniami złazowymi, wyposażona we właz żeliwny o odpowiedniej nośności. 

12. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne (pośrednie) mogą być wykonane z tworzyw sztucznych  w systemie 
zgodnym z rurami, średnica rury trzonowej min. 400mm, wyposażona we właz żeliwny o odpowiedniej 
nośności. 

13. Przyłącza/zewn. inst. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur litych PVC-U                                
o odpowiedniej klasie sztywności w zależności od przenoszonych obciążeń. 
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Załącznik nr 2 

Lp. Urządzenie Parametry 
1. Zbiornik kanalizacji ci śnieniowej 1 szt. 
A. Materiał PEHD z obliczeniami konstrukcyjnymi 
B. Minimalna średnica min. 600 w części retencyjnej 
C. Minimalna wysokość zbiornika min. 2500 
D. Konstrukcja zbiornika monolityczna,  
E. Dno Zbiornika Półkuliste lub Eliptyczne – zapobiegające 

powstawaniu osadów i zagniwaniu ścieków 
F. Zabezpieczenie przed wypłynięciem i 

deformacją 
Przy wodzie gruntowej równej z poziomu terenu 
zbiornik musi być zabezpieczony przed 
wypłynięciem i deformacją co musi być 
potwierdzone przez stosowne obliczenia. 

G. Retencja czynna zbiornika pomiędzy 
poziomem włącz i wyłącz pompę (poniżej 
poziomu dolnej krawędzi rury 
napływowej)  

Min. 200 l 

I. Zagłębienie  rury napływowej (do dolnej 
krawędzi rury napływowej) 

Min. 1500 mm do górnej krawędzi zbiornika, 1 
otwór gotowy do podłączenia z uszczelką + 1 jako 
możliwość podłączenia 

J. Średnica podłączanej rury napływowej Min. DN 160  
K. Uszczelnienie rury napływowej Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w 

zakresie dostawy) 
L. Zagłębienie rurociągu ciśnieniowego Min. 1200 mm od górnej krawędzi zbiornika, 

jeden króciec ciśnieniowy DN50 wyprowadzony 
na zewnątrz zbiornik 

M Średnica rurociągu tłocznego w zbiorniku DN40 
N. Uszczelnienie króćca tłocznego Uszczelka Wargowa wykonana z NBR (w 

zakresie dostawy) 
O. Pokrywa zbiornika Z PEHD – do ruchu pieszego, zaizolowana i 

zamykana lub Pierścień odciążający z włazem 
żeliwnym, przejezdnym. 

2. Wyposażenie zbiornika 1 szt. 
A. Zamocowanie pompy Trawers ze sprzęgłem nadwodnym 
B. Trawers, sprzęgło nadwodne i osprzęt 

mocujący 
Wykonane kompletnie z tworzywa sztucznego lub 
stali nierdzewnej włącznie z linką z PP lub 
łańcuchem ze stali nierdzewnej do podnoszenia 
pompy. 

C. Orurowanie Stal nierdzewna min.AISI304 (1.4301) 
D. Armatura odcinająca Zawór kulowy z tworzywa sztucznego lub stali 

nierdzewnej obsługiwany z poziomu terenu. 
C. Zawór zwrotny Zabudowany w pozycji pionowej, zabezpieczony 

proszkowo przed korozją, mający dopuszczenie 
do zastosowania w ściekach, obsługiwany bez 
konieczności wchodzenia do zbiornika. 

D. Możliwość podłączenia urządzenia 
płuczącego 

Tak 

3. Pompa nr 1 z urządzeniem tnącym i 10 
m kablem o parametrach 

28 szt. 

A. Wysokość podnoszenia przy Q=0 l/s H=  min. 26 m  
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B. Wysokość podnoszenia przy Q=1,6 l/s H=  min. 17 m  
C. Wysokość podnoszenia przy Q=5,0 l/s H=  max. 5,5 m 
D. Max. pobór mocy P1 Max. 2,1 kW 
4. Pompa nr 2 z urządzeniem tnącym i 10 

m kablem o parametrach 
12 szt. 

A. Wysokość podnoszenia przy Q=0 l/s H=  min. 29 m  
B. Wysokość podnoszenia przy Q=1,6 l/s H=  min. 21 m 
C. Wysokość podnoszenia przy Q=5,0 l/s H=  max. 9 m 
D. Max. pobór mocy P1 Max. 2,2 kW 
E. Zasilanie Trójfazowe lub jednofazowe (nr 2,1)  
F. Materiał z którego wykonany jest nóż 

tnący 
Min. stal kwasoodporna min. 1.4401 hartowana  

G. Obudowa silnika pompy Min. stal nierdzewna 1.4301 lub z żeliwa. 
H. Długość kabla pompy Min. 10m 
I. Możliwość pracy pompy z wynurzonym 

silnikiem w trybie S2 
Min. S2 15min. 

J Bi-metaliczne zabezpieczenie uzwojeń 
pompy 

Tak 

K Uszczelnienie silnika na wale Min. Podwójne mechaniczne SiC/SiC 
   
M Waga kompletnego agregatu pompowego Max. 50 kg. 
6. Urządzenie sterujące w szafie zewnętrznej 1 szt. 
A. Sposób sterowania poziomem Pływakami 
B. Funkcje sterowania i kontroli B1. Funkcje sterowania 

- Poziom Alarmowy – pływak 
- Poziom włączenia pompy – pływak  
- Poziom wyłączenia pompy – pływak 
- Opóźnienie wyłączenia pompy – płynnie 

nastawne 
- Opóźnienie włączenia pompy po 

ponownym przywróceniu zasilania - 
nastawne 

- Praca testowa co 48 h. 
- Automatyczne wyłączenia pompy po 15 

min. pracy ciągłej (przejście w stan 
alarmu) 

- Wyłączenie przeciążeniowe pompy 
(przejście w stan alarmu) 

- Kontrola zaniku i asymetrii faz (Przejście 
w stan alarmu)  

- Przełączenie praca ręczna/praca 
automatyczna 

- Sygnalizacja zbiorcza awarii przez styki 
bezpotencjałowe i sygnalizację świetlno-
dżwiękową. 

Podłączenie styków czujników bi-metalicznych 
  

 


