FIŞĂ SPECIFICAȚII TEHNICE – Nr.12
CONDUCTE DIN PAFSIN, PENTRU REȚEAUA DE CANALIZARE GRAVITAŢIONALĂ
Nr.
crt.

Specificaţii tehnice materiale/utilaje

Parametrii tehnici și funcționali:
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 Presiunea nominală 1 bar;
 Rigiditate nominală SN 10000 N/mm2
 Conductele se vor îmbina cu o mufă montată la unul din capete, care sa asigure o îmbinare flexibilă dar fără a prelua sarcini mecanice; mufele de îmbinare vor avea
la fiecare capăt câte o garnitură de etanșare și un element central de blocaj;
 Îmbinările vor putea prelua deviații unghiulare în funcție de diametru;
 Rezistă la spălarea cu jet de apă sub presiune pe toată durata de viață;
 Conductele trebuie să reziste depozitării în spații deschise fără a fi afectate de radiațiile ultra violete;
 Garniturile de etanșare trebuie să fie protejate împotriva îmbătrânirii accelerate datorate expunerii la radiațiile ultra violete – se vor depozita în spații închise până
în momentul pozării conductei;
Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:
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 Fabricație: sistem de management al calității ISO 9001;
 Fabricația conductelor și mufelor de îmbinare să fie în concordanţă cu standardele:
SR EN14364, ISO 10467;
 Fabricația garniturilor de etanșare trebuie să fie în concordanță cu standardele EN691-1, ISO 8639, EN1119;
La livrare, produsele vor fi însoţite de următoarele documente:
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Certificat de garanţie;
Declarația producătorului/furnizorului de conformitate a produsului cu agrementul tehnic elaborat pentru acesta sau Declarația de conformitate CE;
Certificat de calitate;
Instrucțiuni de utilizare și montare;

Condiții de garanție și post-garanție:
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 Montarea se va face conform instrucțiunilor de montare date de către producător;
 Echipamentul va fi garantat minimum 24 luni de la punerea în funcțiune și maximum 36 de luni de la livrare și furnizorul va asigura service în garanție și post
garanție;
 Durata de viață a produsului indicată de furnizor nu va fi mai mică decât durata normală de funcționare solicitată de H.G. 2139/2004 (Catalog privind clasificarea și
duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe);

