
Измењене стране 32/84  и 45/84 конкурсне документације за јавну набавку бр. 404-2/68Р-2019-28 
 

1. 

Растављиви плочасти измењивач топлоте комплет са спојним 

и заптивним материјалом, следећих карактеристика:   

    топлотни капацитет: 2200кW 

    примар: 115/75 °C, dpmах=5 kPa 

    секундар: 80/60 °C, dpmах=20 kPa  

    број плоча: 75 

    прикључак примара: DN100  

    прикључак секундара: DN100,  

    типа FFP 206-75-1-ЕH произвођача FUNKE или други 

сличних карактеристика. 

 

   

 
 комад 1 

  

2. 

Регулатор протока са интегрисаним регулационим 

вентилом са сензорима за спољни ваздух и температуру 

течности као и микропроцесорском станицом за електронску 

обраду података и команду моторном вентилу са 

могућношћу укључења на централну контролну станицу, 

следећих карактеристика:        - прикључак прирубнички DIN 

2501- карактеристика: једнакопроцентна- номинални 

пречник DN100 PN16- макс.диф.притисак вентила 0,2bar- 

макс.температура флуида: 150ºC- Kvs=125 m3/h, 

G=20,01m3/hтип: Kv-100/125 произвођача FENIKS или 

другог сличних карактеристика. 

 

   

  комад 1 
  

3. 

Електромоторни погон вентила 

  * напајање: 24В AC/30 VА  

  * вођење: континуално 

  * маx. сила: 2000N 

  * маx. ход: 40mm 

тип: ЕPV 3V/СР произвођач BELIMO или дриги сличних 

карактеристика. 

 

  
  

  

комад 1 
 

  

      

 

 



Измењене стране 32/84  и 45/84 конкурсне документације за јавну набавку бр. 404-2/68Р-2019-28 

1. 

Прикључна топлотна станица се састоји од следећих елемената:  

   

* Измењивач топлоте: 100 kW подстанице радијаторског 

грејања за температурски режим: 

* примар: врела вода 115/75 °C, NP16 

  секундар: топла вода 60/80 °C, NP6 

* измењивач топлоте: 100 kW, 

  тип: GPLK 50-70-Н-30, производ "Функе" 

* примар: врела вода 115/75 °C, NP16 

* секундар: топла вода 60/80 °C, NP6 измењивач топлоте 

комплет са спојним и заптивним материјалом, следећих 

карактеристика:   

    топлотни капацитет: 100кW 

    примар: 115/75 °C, dpmах=5 kPa 

    секундар: 80/60 °C, dpmах=20 kPa  

    број плоча: 70 

    max притисак: 30bar 

    max температура:  200°C 

    прикључак примара:  G1" 

    прикључак секундара: G1",  

    типа GPLK 50-70-H-30 произвођача FUNKE или други 

сличних карактеристика. 

 
 комад 1 

  

2. 

Регулатор протока  
Регулатор протока са интегрисаним регулационим  "комби" 

вентилом, тип: KV 025/8 или други сличних карактеристика 

- номинални пречник вентила DN25,  

- карактеристика вентила Kvs=8 m3/h 

 

   

 комад 1   

Електромоторни погон вентила, тип: EPV 3N/SR     

  комад 1 
  

3. 

Мембранска експанзиона посуда 100l,  

  производ: "Елби" или сл. 

* микропроцесорски регулатор HF5000-ОP1 

* температурни сензори: спољни и цевни, 

* електроормар са ожичењем на подстаници 

* техничка документација 

 

  
  

  

комад 1 
 

  

 


