
 
           WYKAZ RUROCIĄGÓW I ELEMENTÓW  PREIZOLOWANYCH  
                                 SYSTEMU „ZPU MIĘDZYRZECZ” 

 1.   Rury pojedyncze preizolowane stalowe ze szwem 
       φ 273,0x5,0/400 mm z izolacją „STANDARD”, z wbudowanymi 
       przewodami alarmowymi, dla ciśnienia  2,5 MPa, 
       w odcinkach dł. 6,0 m (symbol kat. R-250/400)                   -     6 szt    

  2.  Rury pojedyncze preizolowane stalowe ze szwem 
       φ 273,0x5,0/400 mm z izolacją „STANDARD”, z wbudowanymi 
       przewodami alarmowymi, dla ciśnienia  2,5 MPa, 
       w odcinkach dł. 12,0 m (symbol kat. R-250/400)        -  32 szt    

  3.  Kolano stalowe preizolowane gięte φ 273,0x5,0/400 mm; R=2,5Dz,  
       kąt 90˚, z izolacją „STANDARD”z wbudowanymi przewodami 
       alarmowymi, dla ciśnienia  2,5 MPa  (symbol kat. K-250/90)                  -  16 szt 

  4.  Kolano stalowe preizolowane gięte φ 273,0x5,0/400 mm; R=2,5Dz,  
       kąt 84˚, z izolacją „STANDARD”z wbudowanymi przewodami 
       alarmowymi, dla ciśnienia  2,5 MPa  (symbol kat. K-250/84);  
       wykonanie indywidualne                        -   2 szt 

  5.  Kolano stalowe preizolowane gięte φ 273,0x5,0/400 mm; R=2,5Dz,  
       kąt 90˚, z izolacją „STANDARD”z wbudowanymi przewodami 
       alarmowymi, dla ciśnienia  2,5 MPa; długość ramion 1,3x1,0 m 
       (symbol kat. K-250/90); wykonanie indywidualne                   - 12 szt   

6. Zawór kulowy odpowietrzający φ 273,0x5,0/400 mm, z izolacją 
      „STANDARD”z wbudowanymi przewodami alarmowymi, 
      dla ciśnienia  2,5 MPa (symbol kat. ZD-250)         -    2 szt 

  7.  Nasuwka termokurczliwa z PEHD z opaskami termokurczliwymi 
       dla rury osłonowej φ 400 mm + pianka PUR (składnik A+B) 
       (symbol kat. NT-250/400)          -   84 kpl 

  8.  Poduszki kompensacyjne typ R-70/500 (symbol kat. PK-500)                 - 154 szt 

  9.  Taśma znakująca L=100 m (oznaczenie T-150)                    -   3 op. 

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI ALARMOWEJ „ZPU MIĘDZYRZECZ” 

1. Materiały do montażu instalacji alarmowej w złączach rurociągów:     

    - złączka zaciskowa S-4 mm     -  128 szt 

    - cyna 60% 2 mm z topikiem     - wg potrzeb   

WYKAZ POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW PODSTAWOWYCH  

  1. Rura HDPE φ 40 mm – poślizgowa ze sznurkiem pilotażowym          - 1000,0 m    

  2. Rury ochronne typ „arot” φ 110 mm     -  33,0 m 

  3. Rura ochronna stalowa dwudzielna φ 150 mm    -    4,0 m 

  4. Manszety gumowe dla rury dwudzielnej     -    2 szt 

  5. Studzienka kablowa typ SK-2      -    3 szt 

  6. Farba antykorozyjna                - wg potrzeb 

  7. Krąg betonowy φ 1000 mm, h = 500 mm    -    1 szt 

 



  8. Płyta nastudzienna żelbetowa φ 1240 mm    -    1 szt 

  9. Właz żeliwny ciężki φ 600 mm, D 400     -    1 szt 

10. Cegła czerwona pełna                - wg potrzeb 

11. Beton B15                  - wg potrzeb 

 


