
 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód”   

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38 

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,  

zwana  dalej  „Zamawiającym”   

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na: 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

„Wymiana zaworów podpionowych do automatycznej regulacji C.O. w budynkach:  

 Bl. 57 ul. 11 Listopada 9 

 Bl. 58 ul. 11 Listopada 11 

 Bl. 61 ul. 11 Listopada 79 

 Bl. 101 ul. Biedronkowa 20 

 Bl. 124 ul. Zgierska 240 w Łodzi  
 

Ø15- 34 zaworów, Ø20- 84 zaworów, Ø25- 38zaworów, Ø32- 6 zaworów,  

Ø40- 2 zawory 

Oferty należy składać po zapoznaniu się z poniższymi wymaganiami. 

  

Instalację należy wykonać z użyciem: 

a) Zaworów równoważących charakteryzujących się: 

 korpusem i głowicą zaworu wykonanymi z brązu oraz uszczelnieniem grzybka 

zaworu PTFE dla zapewnienia najwyższej żywotności i długookresowej, 

bezawaryjnej eksploatacji  

 skośnym ułożeniem wrzeciona dla zapewnienia wysokich przepływów i 

możliwości wielokrotnej regulacji nawet w wieloletnich odstępach czasu  

 płynną nastawą wstępną ( min 70 pozycji precyzyjnych nastaw) z możliwością 

bezpośredniego odczytu oraz blokady nastawy dla zapewnienia dokładnej i 

trwałej regulacji instalacji centralnego ogrzewania  

 elementami funkcyjnymi zaworu znajdującymi się na jednej stronie korpusu dla 

zapewnienia łatwego montażu w ograniczonej przestrzeni zasobów Spółdzielni  

 kvs 3,88 dla DN15; kvs 5,71 dla DN20; kvs 8,89 dla DN25; kvs 19,45 dla 

DN32; kvs 27,51 dla DN40 i kvs 38,78 dla DN50  

 zdolnością pracy w zakresie temperatur roboczych od -20 do 150 ° C i 

ciśnieniem pracy do PN 25 

b) Regulatorów różnicy ciśnienia charakteryzujących się :  



 korpusem i głowicą zaworu wykonanymi z brązu oraz bezobsługowym 

uszczelnieniem wrzeciona z użyciem dwóch o-ringów z PTFE dla zapewnienia 

najwyższej żywotności i długookresowej, bezawaryjnej eksploatacji  

 skośnym ułożeniem wrzeciona dla zapewnienia wysokich przepływów i ciągłej, 

bezawaryjnej regulacji  

 rurką impulsową wykonaną z miedzi dla zapewnienia dokładności regulacji  

 proporcjonalną charakterystyką działania o nastawie zmiennej bezstopniowo w 

przedziale od 50 do 300 mbar lub od 250 do 700 mbar z możliwością 

bezpośredniego odczytu oraz blokady nastawy dla zapewnienia dokładnej i 

trwałej regulacji instalacji centralnego ogrzewania 

 ukrytą możliwością odcięcia przepływu oraz zamontowanym kurkiem do 

opróżnienia i napełnienia instalacji dla zapewnienia możliwości konserwacji 

instalacji  

 elementami funkcyjnymi zaworu znajdującymi się na jednej stronie korpusu dla 

zapewnienia łatwego montażu w ograniczonej przestrzeni zasobów Spółdzielni  

 zdolnością pracy w zakresie temperatur roboczych od -10 do 120 ° C i 

ciśnieniem pracy do PN 16  

 montaż zaworów spustowych opróżniających piony zasilania i powrotu 

zamontowanych po stronie pionu montowanych w trójnikach 

 

 
 


