
 

1 
 

Załącznik nr 3 
Tabela zgodności 

Lp. Wymagane minimalne parametry 
TAK 

(określić) 
Oferowane parametry (opisać) 

I. Prasa filtracyjna do odwadniania osadów o wydajności 

nie mniej niż 0,40 m
3
/h suchej masy 

  

1. Zbiornik przygotowawczy szlamu wykonany z blachy 

stalowej   

  

 pojemność nie mniej niż 1,2 m
3
    

  sonda wskazująca poziom szlamu   

 mieszadło wolnoobrotowe   

 pompa osadu do prasy pneumatyczna membranowa.   

2. Prasa filtracyjna     

 konstrukcja ze stali   

 płyty filtracyjne polipropylenowe -13 szt.   

 
pojemność komór filtracyjnych nie mniej niż 60 

dm
3
/cykl, 

  

 cykl pracy: automatyczny i ręczny   

 płyty zamykane siłownikiem pneumatycznym   

 zasilacz hydrauliczny   

 system automatycznego opróżniania prasy   

 rynny do zbierania odcieku z prasy   

 
układ prasy na platformie z barierkami i podłogą z krat 

pomostowych (pomost ocynkowany bądź ze stali 

nierdzewnej) 

  

 
konstrukcja prasy zabezpieczona farbami 

antykorozyjnymi 
  

 zestaw płyt osłonięty pokrywami blaszanymi   

3. Szafa sterownicza   

 metalowa   

 zamontowana na pomoście prasy   

 wbudowany sterownik PLC z panelem operatorskim   
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 obsługa w języku polskim   

 wyposażony w system kontroli procesu   

 wykonana zgodnie z PN    

II. 
Instalacja filtracji wody technologicznej o maksymalnej 

wydajności nie mniej niż 200 l/min 
  

1. Przepompownia zanieczyszczonej wody   

 pompa zanurzeniowa    

 sterownik pompy z czujnikami poziomu   

2. Stacja dozowania flokulantu   

 pompa dozująca tłokowo-membranowa   

 
mieszadło wolnoobrotowe ok. 80-100 obr/min, 

  

 zbiornik flokulantu o pojemności nie mniejszej niż 500l   

3. Klarownik pionowy   

 silos stalowy o pojemności co najmniej 4250 l.   

 
silos wyposażony w rynnę zbierającą zanieczyszczoną 

wodę, rury wsadowe, rury spustowe, 
  

 ręczny spust szlamu,   

 membranowa pompa zagęszczonego osadu,   

 całość zabezpieczona farbami antykorozyjnymi   

4. 
Zbiornik wody doczyszczonej o pojemności nie mniej niż 

6 m
3
 

  

 naziemny, stalowy   

 czujniki poziomu wody w zbiorniku   

 całość zabezpieczona farbami antykorozyjnymi   

5. 
Szafa sterownicza dla instalacji z sygnalizacją świetlną 

zbyt zanieczyszczonej wody (alarm)  
  

III. Stacja uzdatniania wody   

1. Urządzenie do usuwania żelaza z wody   

 system pracy równoległy (24 h/dobę),   
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 maksymalne natężenie przepływu: nie mniej niż 8 m
3
/h   

 nominalne natężenie przepływu: nie mniej niż 7 m
3
/h,   

 zakresy robocze ciśnienia: ok 2,5 - 8,6 bar,   

 zakresy robocze temperatury wody: 5-30°C,   

 typ zastosowanego złoża: hydroantracyt   

 objętość złoża: nie mniej niż 2*400 dm
3
,   

 zasilanie elektryczne: 230V 50Hz 12W,   

 typ zastosowanych głowic sterujących: RX,   

 sterowanie: całkowicie automatyczne   

 
średnie zużycie wody na regenerację jednej kolumny:  

maksymalnie 3m
3
 

  

2. Urządzenie do  usuwania manganu i twardości  wody   

 system pracy równoległy (24 h/dobę),   

 maksymalne natężenie przepływu: nie mniej niż 9 m
3
/h,   

 nominalne natężenie przepływu: nie mniej niż 7 m
3
/h,   

 zakresy robocze ciśnienia: ok 1,4 - 8,6 bar,   

 zakresy robocze temperatury wody: 5-30°C,   

 objętość złoża: nie mniej niż 100 dm
3
,   

 zasilanie elektryczne: 230V 50Hz 12W,   

 typ zastosowanych głowic sterujących: RX,   

 sterowanie: całkowicie automatyczne,   

 
średnie zużycie wody na regenerację jednej kolumny:  

nie więcej niż 0,8m
3
, 

  

 
sposób regeneracji: złoże regenerowane roztworem 

chlorku sodu. 
  

IV. Instrukcja obsługi w języku polskim   

V. DTR   

VI. Deklaracja zgodności CE   

 


