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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PARKU 
IM. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO / ETAP 1 
 
Adres 
PARK SOWIŃSKIEGO, ul. ELEKCYJNA 17,   
01 – 182 WARSZAWA 
 
Inwestor: 
„WOLSKIE CENTRUM KULTURY” 
ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa…… 
 
 
WYTYCZNE DOBORU HYDRANTÓW POŻAROWYCH WENĘTRZNYCH DN25 
DO ZASTOSOWANIA NA ZEWNATRZ BUDYNKÓW 
 
Należy zastosować  2 hydranty DN25 z wężem półsztywnym 30m w obudowach 
termoizolacyjnych  w miejscach wskazanych na projekcie 
Hydrant można podłączyć za pomocą zaworu hydrantowego ZH25 aluminiowego dla ciśnień do 
0,8 MPa. Należy zastosować redukcję na sieci wodnej  DN25/32 z DN25 na hydrancie o DN32 do 
sieci wodnej DN32 
Należy zastosować zawory odcinające DN32 na sieci wodnej (odłączenie HP25 na okres zimy  - 
Amfiteatr zamknięty dla publiczności)   
Zgodnie z obowiązującą normą zawór hydrantowy należy montować na wys. 135cm 
*** opis instalacji – patrz plansze projektowe 

 
Sugerowane typ hydrantu: 
Hydrant wnękowy FI25 FIT (Głębokość 180mm) z msc. na gaśnicę - wersja 
wertykalna 
 

• Hydrant fi 25 wyposażony w wąż półsztywny o średnicy 25 mm. 
Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji 
zasilającej 1” i 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. 
Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa. 

• SKŁAD HYDRANTU wnękowego/ zawieszanego 25 w wersji wertykalnej: 
- szafka hydrantowa 
- zawór hydrantowy 25 
- zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 180º z osią wodną mosiężną i 
regulatorem siły rozwijania 
- wąż tłoczny półsztywny fi 25mm o długości 30m zgodny z normą PN-EN 694 
- prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe 
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podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie zamek 
- oznakowanie: znak "Hydrant" i "Gaśnica" zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 
+ tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1 

 
WŁASNOŚCI HYDRAULICZNE HYDRANTU: 
Ciśnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 Mpa 
Natężenie przepływu /wydajność/ przy ciśnieniu: 
0,2 MPa: 52 l/min strumień rozproszony 
               33 l/min strumień zwarty 
0,4 MPa: 75 l/min strumień rozproszony 
               48 l/min strumień zwarty 
0,6 MPa: 95 l/min strumień rozproszony 
               57 l/min strumień zwarty 
Efektywny zasięg rzutu strumienia wody przy ciśnieniu 0,2 MPa: 
10,8 m plus długość węża / 30 mb / przy strumieniu zwartym 
5,4 m plus długość węża / 30 mb / przy strumieniu rozproszonym 
Prąd wody rozproszony stożkowy: nie mniejszy niż 45 stopni 
 
WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU: 
- prawe ( drzwi prawe - otwierane prawą ręką, przyłącze z prawej strony, oś obrotu 
ramienia z prawej strony, uchwyt pod prądownicę z lewej strony) 
- lewe ( drzwi lewe - otwierane lewą ręką, przyłącze z lewej strony, oś obrotu 
ramienia z lewej strony, uchwyt pod prądownicę z prawej strony) 
 
OZNAKOWANIE HYDRANTU: 
- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1 
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WEWNĘTRZNY wg PN-EN ISO 7010:2012 
- znak bezpieczeństwa GAŚNICA wg PN-EN ISO 7010:2012 
- numer certyfikatu 
- instrukcja obsługi 
 
ZWIJADŁO WĘŻA: 
Wykonane z blachy o grubości 2 mm ułożyskowane na na osi wodnej wykonanej 
z mosiądzu, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychylne o 
180 stopni. Oś wodna umożliwia uruchomienie hydrantu przy rozwinięciu 
dowolnej długości węża półsztywnego. 
 
POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA HYDRANTU: 
Korpus szafki, drzwi, nawijacz malowane są farbą proszkową epoksydowo-
poliestrową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą 
kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w 
kolorze standardowym RAL 3000 lub RAL 9003. Podstawowe kolory: czerwony i 
biały. Możliwość wykonania hydrantów wewnętrznych w innych kolorach (paleta 
RAL). Dodatkowy kolor - dopłata 20%. Czas realizacji - w zależności od ilości 
hydrantów - do 3 tygodni. Przykładowe kolorystyki hydrantów: 

http://www.ppoz.sklep.pl/33-hydranty-i-wyposazenie-hydrantow
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PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ 
Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 25 mm /1 cal/ 
za pomocą zaworu hydrantowego ZH25 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa. 
Należy zastosować redukcję na sieci wodnej  DN25/32 z DN25 na hydrancie o 
DN32 na przyłączu. 
Należy zastosować zawory odcinające DN32 na sieci wodnej (odłączenie HP25 
na okres zimy  - Amfiteatr zamknięty dla publiczności) 
 
 

WERSJA WERTYKALNA (msc. na gaśnicę, gaśnica w pozycji leżącej): 
WYMIARY HYDRANTU: 
Wysokość: 900 mm 
Szerokość: 750 mm 
Głębokość: 180 mm 
 
WYMIARY WNĘKI: 
Wysokość: 920 mm 
Szerokość: 770 mm 
Głębokość: 190 mm 
 
UWAGA: Hydrant mocować do ściany przy pomocy czterech kołków rozporowych 
M10. Takie same kołki rozporowe stosować do mocowania podpory do podłogi. 
Szafkę wypoziomować przy pomocy listew dystansowych. 
Certyfikat CE 1438/CPD/0022 
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