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WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAWORÓW KULOWYCH  Z GWINTEM 
WEWNĘTRZNYM W WERSJI gwint wew./gwint wew. (MUFOWE) 

 
1. Parametry pracy które muszą być spełnione jednocześnie: 

 

- ciśnienie nominalne min. 1,6 MPa 
- temperatura pracy min. do 95 C 
Do oferty należy dołączyć kartę katalogową zawierającą wykres zależności 
maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia od temperatury p=f(t). 

2. Media robocze: woda ciepła, zimna instalacji  wodociągowych i centralnego 
ogrzewania. 

3. Korpus zaworów oraz kula zamykająca wg normy PN-EN 13828:2005 lub PN-EN 
1254 cz. 1-7. 

4. Uszczelnienie kuli – teflon PTFE. 
5. Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej lub mosiądzu, uszczelnienie trzpienia – teflon 

PTFE. 
6. Zawory muszą posiadać dławik umożliwiający kompensację luzów przy pomocy 

zwykłego płaskiego klucza, (dławik wykonany z mosiądzu lub stali nierdzewnej).  
7. Otwieranie zaworu z ograniczeniem do 90 z napędem ręcznym bezpośrednim – 

dźwignią jednoramienną (demontowaną). Dźwignia zaworu (stalowa rączka) pokryta 
tworzywem. 

8. Zawory muszą być przystosowane do pracy zarówno w usytuowaniu poziomym jak              
i pionowym. 

9. Zawory muszą posiadać pełny przelot zgodnie z normą PN-EN 736-3:2010  
punkt 3.3.1. 

10. Zawory muszą posiadać oznaczenia zgodnie z normą PN-EN 13828:2005, przy czym 
oznaczenie ciśnienia nominalnego ma być zgodne z pkt 1.  

11. Powierzchnia wewnętrzna zaworów musi być przystosowana do wody pitnej 
12. Armatura nie może być wyposażona w elementy wymagające okresowej obsługi,                      

to znaczy elementów do smarowania czy doszczelniania, dostępnych jedynie po 
demontażu armatury z rurociągu. 

13. Zawory mają być odporne na działanie kawitacji i erozję. 
14. Armatura ma być odporna na zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie sieciowej 

takie jak piasek produkty korozji. 
15. Zawór musi być tak skonstruowany, aby wpływ temperatury lub ciśnienia nie 

powodował żadnych jego zacięć, zakleszczeń lub niekontrolowanego zamknięcia. 
16. Uszczelnienie zaworu odcinającego winno gwarantować 100% szczelność zamknięcia 

zaworu. 
17. Badania sprawdzające dla oferowanej armatury muszą być zgodne z PN-EN 12266-

1:2012 lub jej równoważnikiem.  
18. Zawory muszą posiadać atest higieniczny PZH, stosowne aprobaty techniczne ITB 

stwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgodności 
wyrobu ze stosowną normą (przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego 
– montaż w instalacjach sieci wodociągowych oraz centralnego ogrzewania).  

19. Minimalna długość części gwintowanej zaworu musi odpowiednio wynosić –  
DN15-11 mm, DN20-12 mm, DN25-14 mm, DN32-15 mm, DN40-1 6mm, DN50-18 
mm, DN65-24 mm.    


