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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 muszą posiadać: 

- współczynnik sprawności energetycznej EEI ≤ 0,23. 

- Certyfikat zgodności WE (Deklaracja Zgodności) z Dyrektywą nr 2014/68/UE w sprawie  

  zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. 

- Atest higieniczny PZH (dotyczy pompy cyrkulacyjnej c.w.u.). 

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

- Deklarację zgodności lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującymi  

  normami i przepisami w tym zakresie. 

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

      obudowie pompy poprzez panel sterowania oraz możliwość zmiany parametrów przy użyciu pilota. 

  Z uwagi na to, każda pompa musi być wyposażona w moduł lub inne urządzenie umożliwiające          

  zmianę parametrów pompy za pomocą pilota lub innego urządzenia bezprzewodowego, przy czym  

  zmiana parametrów musi następować bez ingerencji fizycznej i mechanicznej w pompę. 

  4. Korpus pompy musi posiadać okładziny termoizolacyjne. 

  5. Dopuszczalne parametry pracy: 

- ciśnienie robocze: 1,0 MPa 

- max temperatura czynnika roboczego (dla pomp c.o. i c.t.): 110OC. 

- zakres temperatury przy zastosowaniu w systemach cyrkulacyjnych c.w.u.: 0OC… + 70OC  

   (czasowe do 75OC) 

  6. Poziom głośności pracy: max 65 dB. 

  7. Regulacja pracy pompy: płynna regulacja prędkości obrotowej. 

  8. Wymagany stopień ochrony: IPX4D 

  9. Klasa izolacji: min F. 

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

11. Każda pompa musi posiadać: 

- jedno wejście cyfrowe, 

- dwa wyjścia przekaźnikowe, 

12. 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 w gat. 304, 316 lub 321. 

13. Do każdej pompy należy dostarczyć okładzinę termoizolacyjną korpusu pompy. 

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

   Materiały: 

14.1/ dla pomp c.o. i c.t.: 

a) korpus pompy z żeliwa,  

b) wirnik pompy z tworzywa sztucznego (kompozytu), z żeliwa lub stali nierdzewnej, 

c) wał pompy ze stali nierdzewnej lub ceramiczny, 

14.2/ dla pomp c.w.u.: 

a) korpus pompy z brązu lub ze stali nierdzewnej,  

b) wirnik pompy z tworzywa sztucznego (kompozytu), z brązu lub stali nierdzewnej,  

c) wał pompy ze stali nierdzewnej lub ceramiczny. 

 
 


