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Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna 

Wymiana zbiornika reakcyjnego (reaktor ozonu) w technologii uzdatniania wody w basenie  
wewnętrznym w budynku Hipopotamiarni. 
1. OPIS  ZBIORNIKA: 
Zbiornik służy jako reaktor do wydłużonego kontaktu wody obiegowej z ozonem w instalacji 

uzdatniania wody basenowej o podwyższonej zawartości zawiesin i temperaturze do 24  C. Proces 

ozonowania realizowany jest na boczniku głównej instalacji. Wydajność bocznika „ozonowania” wody 

wynosi nominalnie 45 m³/h. Zbiornik ten pracuje w sposób równoległy do dwóch innych filtrów 

piaskowych (o średnicy d=1400 mm każdy) zainstalowanych na głównym obiegu instalacji basenu 

wewnętrznego. Woda podawana jest na zbiornik reakcyjny, tłoczona przez pompy obiegowe II stopnia 

wydajności sumarycznej 90 m³/h. Zbiornik nie jest wypełniony żadnym złożem filtracyjnym, nie 

posiada zaworów odcinających. Służy jako zbiornik przepływowy. Zbiornik reakcyjny wyposażony jest 

dodatkowo w zawór spustowy, odpowietrznik automatyczny. 

2. PARAMETRY: 
Zbiornik powinien spełniać parametry: 

- ciśnienie obliczone (nominalne) – 2,5 bar; 

- temperatura obliczeniowa 50C; 

- pojemność 3,622 dm³; 

- medium woda; 

- średnica 1600 mm; 

-ciśnienie testowe 3,75 bar. 

Zestawienie osprzętu na zbiorniku: 

- zawieradło dolotowe Dn50 PCV; 

- zawieradło odlotowe Dn50 PCV; 

- zawieradło spustowe 1 ½ PCV; 

- urządzenie odpowietrzające ¾ stal KO odpowietrznik; 

- zawór bezpieczeństwa Dn50/Dn80 0,21 MPa; 

- urządzenie do pomiaru ciśnienia 0 - 6 bar. Manometr różnicowy wylot / wlot; 

- cieczowskaz Dn 100 szkło; 

- właz boczny Dn 400 PCV; 

Wykonawca zapewni akcesoria niezbędne do montażu. 

3. POZOSTAŁE MINIMALNE WYMAGANIA , JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ELEMENTY ZAMÓWIENIA: 
- W cenie należy uwzględnić dostawę i montaż przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez  

   Zamawiającego; 

- Wykonawca w ramach ceny za dostawę przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do rozpakowania,  



   montażu, integracji i uruchomienia – stosownie do potrzeb przedmiotu zamówienia; 

- Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy odpowiednie gwarancje oraz dokumenty 

   potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiednie certyfikaty. Powyższe  

   dokumenty wraz z kartami gwarancyjnymi winny być dostarczone w miejscu i terminie dostawy  

przedmiotu zamówienia,  przed podpisaniem protokołu odbioru. 

 



 



 

 


