
 
 
Załącznik numer 1: 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Obecnie na wyposażeniu Pracowni Procesów Spalania i Wybuchu znajduje się stanowisko do badania  

dymotwórczości materiałów i toksyczności produktów ich rozkładu termicznego i spalania  metodami 

wg: ISO 5659-2, Kodeksu FTP część 2 oraz PN-EN 45545-2. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modyfikacja niniejszego stanowiska obejmująca:  

1) dostawę 2 membranowych jednostopniowych reduktorów butlowych, wykonanych ze stali 

nierdzewnej na gazy czyste (do czystości N60 czyli 99,9999% - ALPHAGAZ™ 2) i korozyjne jak HCl oraz 

mieszanki gazowe gazy specjalne n. tlenki węgla , azotu, o max ciśnieniu  pracy na wejściu (15OC) 200 

bar i regulacji ciśnienia na wyjściu 0,2-4,0 bar, o przepływie nominalnym dla azotu wynoszącym 2 

Nm3/h, zakres temp. Roboczych -40°C do +74°C, Szczelność układu ≤ 3 x 10 -7 mbar.l/s (He)°C. 

2) dostawę 1 membranowego jednostopniowego reduktora butlowego, wykonanego ze stali 

nierdzewnej na gazy specjalne tj. na tlenki węgla, azotu ) i korozyjne jak HCl o max ciśnieniu  pracy 

na wejściu (15OC) 200 bar i regulacji ciśnienia na wyjściu 0,4-8,0 bar, o przepływie nominalnym dla 

azotu wynoszącym 2 Nm3/h, zakres temp. Roboczych -40°C do +74°C, Szczelność układu ≤ 3 x 10 -7 

mbar.l/s (He)°C. 

3) 1 regulator i miernik masowego przepływu charakteryzujący się wysoką dokładnością, stabilnością 

oraz powtarzalnością przepływu gazu - powietrza umożliwiający regulacje i odczyt przepływu 

powietrza  do 3 l/min, 

4) 1 regulator i miernik masowego przepływu charakteryzujący się wysoką dokładnością, stabilnością 

oraz powtarzalnością przepływu gazu - powietrza umożliwiający regulacje i odczyt przepływu 

powietrza  do 30 l/min, 

 

 

Specyfikacja regulatora i miernika masowego: 

Parametr Wartość 

Czas odpowiedzi <1s, >100l/min <3s 

Dopuszczenia ATEX, CE, IECEx, Pressure Equipment 

Directive, RoHS, UL 

Materiał części stykających się z medium Buna, EPDM, Kalrez, PTFE, Stal nierdzewna, 



 
 

Witon 

Materiał o-ringu Buna, EPDM, Kalrez, PTFE, Witon  
Max. różnica ciśnień 103 bar 

Max. temperatura medium 65 °C 
Max. temperatura składowania 100 °C 

Max. zakresu ciśnienia 300 bar 
Max. zakresu przepływu 0,003-2500 ln/min  

Min. różnica ciśnień 0,35 bar 
Min. temperatura medium 5 °C 

 

 

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego niezbędne modyfikacje, zainstaluje je oraz przeprowadzi 

szkolenie z obsługi. Wykonawca udzieli ponadto gwarancji na okres minimum 12 miesięcy od dnia 

uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego. 

 


