FIŞĂ SPECIFICAȚII TEHNICE – Nr.22
CĂMIN BRANȘAMENT SUBTERAN, MONOBLOC, COMPLET ECHIPAT
Nr.
crt.

Specificaţii tehnice materiale/utilaje

Parametrii tehnici și funcționali:
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 Corpul trebuie sa fie reciclabil, de formă paralelipipedică;
 Robinetul amonte de contor va fi de tip antiefracție, construcție în colț, blocabil cu o yală care se inserează în mânerul de manevră, mufă de compresiune și racord
olandez pentru contor integrate;
 Robinetul aval de contor va avea clapet de sens încorporat și sisteme de purjare/aerisire, construcție în colț, mufă de compresiune și racord olandez pentru contor
integrate;
 Elementul de izolare să fie din polistiren expandat și nu trebuie să prezinte nici un punct de contact termic;
 Capacul izolant este din polistiren expandat;
 Căminul de branșament subteran, complet echipat, va avea următoarele dimensiuni: înălțime min 1,0 m, iar dimensiunile exterioare: max 420x320mm;
 Intrarea și ieșirea din Căminul de contorizare subteran trebuie să fie echipate cu tub de PEHD orientabile liber (pentru racordare de tip mecanic sau electrosudabil)
pentru a permite legarea directă la ansamblul de contorizare;
 Pentru a permite o circulație naturală a aerului în interiorul Căminului de contorizare subteran prin convecția naturală, la nivelul robinetăriei și al contorului este
nevoie de prezența unei grile din poliamidă. Grila de poliamidă va avea și rol de susținere al ansamblului de robinetărie și contor;
 Căminul va fi echipat cu Contor de apă rece Dn 15 mm sau cu Contor de apă rece Dn 20 mm;
 Căminul va fi realizat din polipropilenă/PVC.
 Zona de temperatură în care se montează: min – 25 ºC.
Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:
 Fabricație: sistem de management al calității ISO 9001;

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);

