
ZALACZNIK OPZ1.B

FN opis typ ilosc UWAGI

1 Zbiorniki sprezonego powietrza - 2 pojemnosc 2x1440 [m3], cisnienie robocze 7 [bar]

2 Czujnik temperatury powietrza w zbiornikach 1

3 Czujnik cisnienia powietrza w zbiornikach 1

4 Zawor odcinajacy DN400 1 naped pneumatyczny

5,8 Zawor odcinajacy DN400 2

6 przeplywomierz masowy (DN400) PSSLQA1AB4ZZ

6a przetwornik przeplywomierza Honeywell SMV3000

7 Zawor sterujacy przeplywem w nitce DN400 ARCA 6N7-L2-LN 1

9 Przylacze obiektu PN85/H-74306 DN400/PN10

10, 16 Zawor odcinajacy (DN80) AKP79-80-16-F-GTE115 2

11 czujnik cisnienia UPT-67-A-010B-F25-N-P13-0 1

12 Zawor sterujacy przeplywem (DN80) 8038/080VT00-AM----A-Z-2 1

13 Kryza ograniczajaca przeplyw (DN80) 1 opcja

14 Przeplywomierz masowy (DN80) FCB350.Y0.Y0.080R0.D4.A1.C.3.D1.A1.A 1 Coriolis

15 Trojdrozny zawor przelaczajacy AKP640S-80-L2-GTD115 1

17 Dzielnik przeplywu opcja

18 Grzalka

19 Szafa rozdzielcza grzalki

20 Czujnik temperatury UTT-67-L45 -015 +260-C-F25-ISo-P13-TW0-000

21,23 Zawor odcinajacy (DN80) NLHA111UDF+PSQ 102/AMS12

22 Wydmuch poza obreb budynku

24 Przylacze obiektu testowego PN85/H-74306 DN80/PN10

26 Sterownik instalacji dodatkowego przeplywu sprezonego powietrza PROGRES

27 przeplywomierz masowy (DN400) Termoelektryczny

28
Zbiornik powietrza 50m3/10bar - 1

PLANOWANY - kompletny zbiornik z wyposazeniem wykonany i wyposazony zgodnie z norma AD2000, zbiornik musi 

posiadac znak CE, 

29,30,31
Zawór odcinający DN150, normalnie zamknięty przepustnica 3

PLANOWANY - naped pneumatyczny, sterowanie elektryczne kompatybilne z istniejacym ukladem sterowania, 

sygnalizacja polozen krancowych

32

Zawór regulacyjno-dławiący  DN150

wybrany typ podlega zatwierdzeniu przez 

zamawiajacego
1

PLANOWANY - precyzyjny naped elektryczny, zasilanie 230V/24A, naped typu ustawczego o zmiennej predkosci 

obrotowej i mozliwosci plynnej regulacji, interfejs komunikacyjny kompatybilny z istniejacym ukadem sterowania 

instalacji,  wyposazony w pozycjoner i sygnalizator polozen krancowych, wymagane jest posiadanie przez producenta 

udokumentowanego wsparcia serwisowego na terenie Polski (preferowane) lub EU

33
Przeplywomierz masowy preferowany typ -  zwezka Venturii 2

PLANOWANY - strata cisnienia na elemencie pomiarowym ≤12%, dokladnosc ≥1%, (dla roboczego zakresu Re 

odpowiadajacego wymaganemu przeplywowi)

34

Czujnik ciśnienia dowolny 2

PLANOWANY -Typ – dowolny

Medium - powietrze, Miejsce zabudowy- zbiornik (wykonanie musi zapewniac wysoki poziom odpornosci na wplyw 

warunkow atmosferycznych)

Minimalny zakres pomiarowy - 0÷15 [bar]

Klasa dokładności  - 1% w dla roboczego zakresu cisnien instalacji

Interface komunikacyjny – sygnal elektryczny,  analogowy

35

Czujnik temperatury dowolny 1

PLANOWANY -Typ – dowolny

Medium - powietrze, Miejsce zabudowy- zbiornik (wykonanie musi zapewniac wysoki poziom odpornosci na wplyw 

warunkow atmosferycznych)

Minimalny zakres pomiarowy - -20÷50[0C]

Klasa dokładności  - 1% w dla roboczego zakresu cisnien instalacji

Interface komunikacyjny – sygnal elektryczny,  analogowy

36
Czujnik temperatury termoelektryczny 1

PLANOWANY - termopara typu T ze spoina odslonieta, klasa dokladnosci 1,  czujnik powinien posiadac minimalna stala 

czasowa 

37 Filtr siatkowy filtr Y 1 PLANOWANY - klasa ISO4, wyposazony w sygnalizacje stopnia zuzycia wkladu

38 Filtr siatkowy filtr Y 1 PLANOWANY - klasa ISO4, wyposazony w sygnalizacje stopnia zuzycia wkladu

39 zawor odcinajacy DN250 przepustnica 1 naped manualny

1

1

zwezka Ventri

ELEMENTY SKLADOWE INSTALACJI  SPREZONEGO POWIETRZA DO KOMBINOWANYCH BADAN PRZEPLYWOWYCH (IPW80/400) 
REF RYS. ZALACZNIK OPZ1.A


