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1. Descrierea tehnică 
1.1. Domeniu de utilizare 
Hidran ii supraterani DN80 – 100, PN 10-16, nr. catalog 855 sunt proiecta i pentru a 
prelua apă limpede i inactivă, fără nisip, pietri  sau particule metalice sau orice alte 
corpuri solide similare, la presiunea de 16 bari i la o temperatură de până la 323°K 
(50°C) pentru stingerea incendiilor. 

Tabel 1. Presiuni de lucru 

DN 

Presiune 
nominală 

PN 
(bari) 

Presiune de probă 
etanșeitate 

carcasă 
 (bari) 

Presiune de probă 
etanșeitate corp  

 (bari) 

80 – 100 16 24 17,6 
1.2. Proiect tehnic 
Proiectul tehnic elaborat pentru hidrantul 855 DN 80 mm este prezentat în Figura 1, iar cel 
elaborat pentru hidrantul 855 DN 100 este prezentat în Figura 2. 
a) Hidrantul suprateran DN80 855 – Fig 1. 
Hidrantul este alcătuit din două subansambluri: carcasa exterioară i subansamblul intern.  
Carcasa exterioară este alcătuită din două subansambluri: subansamblul superior i cel 
inferior realizate din fontă care sunt conectate cu ajutorul unei evi externe dimensionate 
corespunzător (în func ie de versiunea catalogului).  
Subansamblul intern este alcătuit dintr-un obturator mobil, o eavă  zincată internă i o buc ă 
specială din alamă. Capetele evii interne sunt prinse de obturator i de buc a de alamă, 
creându-se în acest mod un subansamblu inflexibil i ferm. Obturatorul mobil este amplasat în 
subansamblul inferior, fiind folosit pentru deschiderea/închiderea admisiei coloanei principale 
i a orificiului de golire. Ghidajele buc ei speciale alunecă pe lagărele de glisare de pe 

suprafa a interioară a subsansamblului superior a hidrantului. Subansamblul superior al 
hidrantului este prevăzut din fabrică cu o deschizătură coaxială cu admisia principală i cu 
cele două racorduri laterale. Fiecare racord este prevăzut cu capac din aluminiu de tip T75z-
G21/2 5 pentru conectarea la furtunurile pompierilor. Legătura dintre racorduri i capace se 
etan ează cu ajutorul garniturilor de cauciuc o-ring. Racordurile sunt acoperite cu capace T75. 
Capul hidrantului este prevăzut cu lagăre speciale care permit cursa tijei în cadrul buc ei 
speciale din interiorul corpului hidrantului. Deschiderea prevăzută din fabrica ie permite 
subansamblului intern atât să fie introdus, cât i să fie scos din corpul hidrantului. Ea este 
închisă cu ajutorul unei presetupe fixate cu uruburi pe subansamblul superior, iar 
entan eizarea conectării este asigurată cu ajutorul unei garnituri de tip O-ring.  
Buc a filetată pozi ionează tija longitudinal i axial în hidrant. Inelele de glisare reduc nivelul 
de frecare dintre flan a de oprire i tija pe de-o parte, iar pe de altă parte dintre presetupă i 
buc ă. Inelele pentru culisare servesc în mod suplimentar drept inele de etan are în spate. 
Tabel 2. Factor Kv pentru hidrantul suprateran DN80. Încercare efectuată în conformitate cu 
PN EN 14384 p. 4. 20 

Diferen ă de presiune 
Raport debit 

(l/min.) 
Factor Kv 

1x65mm 1x65mm 
0,4 – 0,5 bar 1595 151,4 
0,7 – 0,8 bar 1977 141,7 
1,0 – 1,1 bar 2400 144,0 

Etan eitatea hidrantului fa ă de tijă i buc a filetată, precum i între buc a filetată i 
presetupă se ob ine prin intermediul garniturilor de tip O-ring. O vană de aerisire 
(amplasată în interiorul presetupei) facilitează func ionarea sistemului de autogolire a 
hidrantului de apa reziduală. Un capac de manevră este montat pe capul pătratic al 
tijei care iese din carcasa hidrantului; aceast capac de manevră acoperă cutia de 
etan are i ventilul de aerisire i, în acela i timp, este elementul principal de ac ionare. 
Aceast capac este ac ionat cu ajutorul unei chei universale pentru ac ionarea 
hidran ilor. 
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Fitingul de la baza hidrantului DN80 este prevăzut cu o flan ă DN80, PN 16 în partea 
sa de jos pentru racordarea la instala ia de alimentare. Orificiul de golire din fitingul de 
la baza hidrantului este protejat în permanen ă de solul din jur cu ajutorul unei 
acoperiri. În plus, la interiorul fitingului de la baza hidrantului există două elemente de 
glisare care stabilizează deplasarea obturatorului. 
Partea tijei care este situată la interiorul capului hidrantului este filetată cu un filet 
trapezoidal simetric care se cuplează la suportul buc ei cu ajutorul elementelor de 
glisare aferente buc ei care se deplasează în lagărele de glisare prevăzute în capul 
hidrantului. Aceste lagăre nu permit rotirea buc ei i astfel se poate realiza deplasarea 
pe verticală în sus i în jos a întregului subansamblu intern.  
În acest mod mi carea de rota ie a tijei se modifică în deplasare liniară a 
subsansamblului intern i permite închiderea/deschiderea admisiei principale 
localizate la baza corpului hidrantului, în func ie de direc ia pe care se rote te tija 
filetată.  
Obturatorul hidrantului este piesa care închide direct portul principal al hidrantului. 
Obturatorul mobil este alcătuit dintr-un cilindru de fontă cu două bol uri longitudinale i 
complet acoperit cu cauciuc. Partea cilindrică a obturatorului prevăzută cu bol uri va 
deschide/închide admisia principală i, în acela i timp, va deschide/închide orificiul de 
golire.  
Figura 1. Hidrantul suprateran DN80 cu sistem de autogolire 
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b)  Hidrantul suprateran DN 100 855 – Fig. 2 
Hidrantul este alcătuit din două subansambluri: carcasa exterioară i subansamblul 
intern. Carcasa este formată din două subansambluri: subansamblul superior i cel 
inferior realizate din fontă i conectate prin intermediul unei tije cu flan e la 
dimensiunea potrivită cu flan e care se fixează cu uruburi (în func ie de versiunea 
catalogului). 
Subansamblul intern este alcătuit dintr-un obturator mobil, o eavă internă zincată i o 
buc ă specială din alamă. Capetele evii sunt prinse în obturator i în buc a specială 
creându-se în acest mod un subansamblu inflexibil i ferm.  
 
Tabel 3. Factorul KV pentru hidrantul suprateran DN 100. Testarea a fost efectuată în 
conformitate cu standardul PN-EN 14384, punctul 4.20. 

Diferen ă de presiune 
Raport debit 

 (l/min.) 
Factor Kv 

1x65mm 1 x 100mm 1x65mm 1 x 100mm 
0,4 – 0,5 bar 2020 2989 191,8 283,8 
0,7 – 0,8 bar 2607 3680 186,9 263,8 
1,0 – 1,1 bar 3167 3890 190,0 233,4 

Capul realizat din fontă ductilă este prevăzut cu o presetupă amplasată coaxial cu admisia 
principală a hidrantului i trei racorduri pentru apă: un racord principal de D=110 mms i două 
racorduri laterale de D=75 mms, amplasate perpendicular. Racordul principal este echipat cu un 
capac de aluminiu de tip T110z-G4 prevăzut cu capac, iar racordurile laterale sunt echipate cu 
capace de aluminiu de tip T75z – G21/2 cu capuri. Racordurile hidrantului i capacele sunt 
confec ionate din aluminiu AK11. Legăturile dintre capul hidrantului i racordurile hidrantului sunt 
etan ate cu garnituri de tip O-ring.  
Presetupa i vana de aerisire sunt acoperite cu ajutorul unui capac de manevră montat pe capul 
pătrat al tijei. Capacul de manevră este în acela i timp i elementul principal de ac ionare. 
Capacul este ac ionat cu ajutorul unei chei universale pentru ac ionarea hidran ilor.  
Subansamblul intern poate fi introdus sau scos din corpul hidrantului după ce se demontează 
capul respectivului hidrant. Obturatorul mobil din subansamblul intern este amplasat în lagăre 
glisante speciale în cadrul subansamblului inferior pentru a facilita introducerea respectivului 
subansamblu în admisia principală. Buc a specială este amplasată în lagărele glisante care 
sunt situate pe suprafa a internă a capului. Astfel, pentru că sunt montate în acest fel, piesele 
subansamblului intern sunt mai rezistente la vibra iile cauzate de presiunea apei.  
Fitingul de la bază DN100 este prevăzut la un capăt cu flan ă DN100 PN16 pentru conectarea 
la instala ie. Orificiul de golire din peretele hidrantului este protejat în permanen ă de solul din jur 
cu ajutorul unei acoperiri. În plus, la interiorul corpului hidrantului există două elemente de 
glisare care stabilizează deplasarea obturatorului. 
Tija inferioară este filetată cu un filet trapezoidal simetric care cuplează la suportul buc ei cu 
elementele de glisare aferente buc ei care se deplasează în lagărele de glisare ale capului 
hidrantului. Lagărele de glisare nu permit rotirea buc ei i astfel se permite deplasarea pe 
verticală a întregului subansamblu intern.  
În acest mod este posibilă închiderea/deschiderea admisiei principale localizate în fitingul de la 
baza hidrantului, în func ie de direc ia în care se rote te tija filetată. 
Obturatorul de cauciuc este piesa care închide direct admisia principală a hidrantului.  
Obturatorul mobil este alcătuit dintr-un cilindru de fontă cu două bol uri longitudinale i complet 
acoperit cu cauciuc. Partea cilindrică a obturatorului prevăzută cu bol uri va deschide/închide 
admisia principală i, în acela i timp, va deschide/închide orificiul de golire (în func ie de direc ia 
pe care se rote te tija filetată).  
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Figura 2. Hidrant suprateran DN 80 cu sistem automat de golire  

 
 
1.3. Materiale 

Tabel 4. Hidrant suprateran DN80 cu sistem automat de golire 
Nr.crt. Componentă Material 
1 Cap Fontă ductilă 
2 Fiting de la bază  
3 Presetupă  
4 Capac  
5 eavă externă O el carbon, o el inoxidabil, fontă ductilă 
6 Obturator de cauciuc Fontă ductilă +NBR sau EPDM 
7 Tijă monolitică cu filet simetric trapezoidal  O el inoxidabil 
8 Suport buc ă tijă Fontă ductilă 
9 eavă internă O el carbon, o el galvanizat 
10 Buc ă filetată Alamă 
11 Capac de protec ie NBR 
12 Piuli ă tijă Alamă 
13, 14 Racorduri apă Aluminiu 
15 Vană aerisire Alamă 
16 Acoperire orificiu golire NBR 
17 Etan are tijă NBR 
18 Piuli ă blocare Fontă ductilă 
19 Inele ghidaj Alamă  
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Nr.crt. Componentă Material 
1 Capac  

Fontă ductilă 2 Fiting de la bază 
3 Cap 
4 eavă externă O el carbon, o el inoxidabil 
5 Obturator de cauciuc Fontă ductilă +NBR 
6 Tijă monolitică cu filet simetric trapezoidal  O el inoxidabil 
7 Suport buc ă tijă Fontă ductilă 
8 eavă internă O el carbon, o el galvanizat 
9 Buc ă filetată Alamă 
10 Capac de protec ie NBR 
11 Piuli ă tijă Alamă 
12,13 Racorduri apă Aluminiu 
14 Acoperire orificiu golire NBR 
15 Flan e Fontă ductilă 
16 Piuli ă blocare 
17 Etan are tijă NBR 
18 Inele ghidaj 

Alamă 
19 Vană aerisire 

 
1.4. Utilizare 
Închiderea hidran ilor DN80 i DN100 începe prin rotirea în sensul acelor de ceasornic a 
capacului de manevră aferent tijei filetate, cu ajutorul unei chei universale pentru hidran i.  
Deschiderea hidran ilor se face prin rotirea în sens invers sensului acelor de ceasornic a tijei 
filetate.  
Mecanismul modifică rota iile tijei în mi cări verticale a ansamblului intern care, pe cale de 
consecin ă, deschide/închide admisia principală de apă i orificiul de golire, în func ie de sensul 
mi cării de rota ie a tijei de ac ionare.  
Este nevoie de 15 rota ii complete pentru a deschide/închide un hidrant DN80 855, conform 
sensurilor descrise mai sus. Opera iunea trebuie efectuată continuu, fără piedici cu o mică 
rezisten ă în momentul în care obturatorul mobil alunecă în admisia principală de apă. Pozi ia în 
care hidrantul este etan eizat se atinge atunci când bol urile obturatorului se opresc în 
loca urile de oprire din cadrul subansamblului inferior al hidrantului. Acest moment se observă 
foarte clar. Dacă se continuă rotirea tijei, acest lucru nu va îmbunătă i eficien a închiderii i mai 
mult de atât, poate deterioara foarte tare hidrantul.  
Observa ie: Închiderea hidrantului se va face cu grijă, altfel există riscul de a se deteriora 

hidrantul.  
Pentru deschiderea/închiderea completă a unui hidrant DN100 855 sunt necesare 13 rota ii 
complete ale tijei  în sensul descris mai sus. Opera iunea trebuie efectuată continuu, fără piedici 
cu o mică rezisten ă în momentul în care obturatorul mobil alunecă în admisia principală de apă. 
Pozi ia în care hidrantul este etan eizat se atinge atunci când buc a specială se opre te la 
limita inferioară a cutiei de etan are. Acest moment se observă foarte clar. Dacă se continuă 
rotirea tijei, acest lucru nu va îmbunătă i eficien a închiderii i mai mult de atât, poate deterioara 
foarte tare hidrantul. 
Atunci când se atinge pozi ia de etan are a obturatorului hidrantului, obturatorul sigilează 
admisia principală de apă i deschide orificiul de golire i, pe cale de consecin ă, permite 
drenarea completă a hidrantului de apa reziduală prevenind înghe area hidrantului.  
Atunci când se deschide hidrantul DN80 mm, ansamblul intern se deplasează în sus. În primul 
rând obturatorul închide orificiul de golire i deschide admisia principală de apă. Atunci când se 
atinge cea mai de sus pozi ie, ansamblul intern ajunge la presetupă. Tija nu mai poate fi rotită 
din acest punct. Sunt necesare 15 rota ii complete pentru un ciclu complet de 
închidere/deschidere (adică, de la pozi ia deschis la pozi ia închis). 
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Atunci când se deschide hidrantul DN100, ansamblul intern se deplasează în jos. În 
primul rând lama obturatorului închide orificiul de golire, iar cilindrul obturatorului 
deschide admisia principală de apă. În pozi ia deschis complet, obturatorul atinge 
opritoarele lagărelor de glisare din fitingul de la baza hidrantului. Tija nu mai poate fi 
rotită din acest punct. Sunt necesare 13 rota ii complete pentru un ciclu complet de 
deschidere/închidere (adică, de la pozi ia deschis la pozi ia închis). 

Tabel 2. Cuplu de torsiune  

DN 
Cuplu de torsiune maxim 

(Nm) 

80 80 
100 100 

1.5. Versiuni catalog 
Hidran ii supraterani  DN 80-100 PN 10-16, nr. de catalog 855, sunt fabrica i în patru versiuni, în func ie de 
adâncimea de îngropare a ansamblului H1 

Tabel 7 Versiuni catalog 

DN 
Adâncime de îngropare 

H1 

Înălțime hidrant 
H 

Masă 

mm kg 

80 

1000 1660 35,1 
1250 1910 37,4 
1500 2160 39,7 
1800 2460 49 

100 

1000 1660 53,85 
1250 1910 61 
1500 2160 65 
1800 2460 70 

 
Tabel 8 Dimensiuni racorduri 

DN 

Dimensiuni racorduri cu flanșe 

Diametru 
exterior flan ă 

(mm) 

Diametrul de 
divizare format 

de găuri 
(mm) 

Dimensiune 
uruburi 
(mm) 

uruburi 

Număr dimensiune 

80 200 160 19 8 M16 
100 220 180 19 8 M16 

1.6. Listă standarde relevante 
1. PN-EN 1438 - Hidran i supraterani pentru stingerea incendiilor  
2. PN EN 12570 - Robinetărie industrială. Cerin e generale. 
3. PN-89/M-74088 - Robinetărie industrială. Instruc iuni pentru hidran i supraterani. 
4. PN-EN 1092-2 - Flan e i conectori aferen i. Flan e circulare pentru conducte, vane, fitinguri i accesorii. 
Flan e din fontă.  
5. PN-EN 1563 - Turnătorie. Fontă cu grafit nodular. 
6. PN EN 10088-1 - O eluri inoxidabile. Clase. 
7. PN-EN 1982 - Cupru şi aliaje din cupru. Lingouri şi piese turnate. 
8. PN-EN 10224 - evi şi racorduri de o el nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. 
Condi ii tehnice de livrare 
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9. PN-ISO 2902 - Filete metrice trapezoidale ISO. 
10. PN-ISO 724 - Filete metrice ISO de uz general. Dimensiuni nominale 
11. PN-EN 10217 - evi de o el sudate utilizate sub presiune 
12. PN EN1074-6 - Robinetărie pentru alimentare cu apă. Hidran i cu presiune nominală de 1 Mpa 
 
1.7. Certificări 
Hidran ii DN 80-100 proiecta i i fabrica i în conformitate cu descrierea de mai sus au trecut cu succes 
încercările de laborator efectuate de Laboratorul de pompe i robinetărie pentru alimentare cu apă din 
cadrul Institutului de cercetare în domeniul securită ii la incendiu din localitatea Józefowo, situată în 
aproprierea localită ii Otwock, ob inând Certificarea necesară pentru a putea fi utiliza i în cadrul instala iilor 
de stingere a incendiilor.  
 
2. Manual de utilizare 
 
2.1. Transport i depozitare 
Hidran ii sunt livra i către beneficiari cu obturatorul în pozi ia închis, capacele în urubate pe 
racorduri, iar admisia principală de apă închisă cu ajutorul unui capac de plastic. Astfel că 
hidran ii sunt proteja i împotriva ac iunii corpurilor străine din exterior.  
Transportul i depozitarea trebuie efectuate cu grijă pentru a evita deteriorarea permanentă a 
hidran ilor (ca urmare a impactului cu o for ă externă sau sub ac iunea factorilor mecanici), 
deteriorarea stratului de protec ie sau deteriorarea pieselor interne (tijă, buc ă, obturator) sau 
contaminarea păr ilor interioare ale hidrantului, în special sub ac iunea corpurilor solide cu 
muchii ascu ite. Aceste defecte i corpuri străine pot să afecteze proprietă ile hidrantului i să 
conducă la pierderea etan eită ii acestuia.  
 
Observa ie: Pe parcursul transportului i depozitării, în special în loca ia unde va fi montat 

hidrantul, trebuie respectate următoarele reguli: 
a) Pe parcursul transportului rutier, hidran ii trebuie proteja i astfel încât să 

se prevină deplasarea acestora; 
b) Atunci când sunt transporta i pe bucă i trebuie avut grijă să nu fie scăpa i 

pe jos; 
c) Nu este permisă depozitarea acestora pe nisip sau pietri  sau pe orice alt 

material similar; 
d) Asigura i-vă că în interiorul hidran ilor nu există corpuri străine solide. 

2.2. Montaj 
Înainte de a fi monta i pe instala ie, interiorul hidran ilor trebuie spălat cu jeturi de apă, astfel 
încât să fie îndepărtată orice urmă de corp străin.  
Observa ie: orice fel de impurită i sau corpuri străine solide cu muchii ascu ite pot deteriora 

foarte tare suprafe ele admisiei principale de apă i a obturatorului i, pe cale de 
consecin ă, se poate ajunge la pierderea etan eită ii.  

Hidrantul se va spăla în modul următor: 
a) se deschide coloana principală de apă 
b) se deschide unul dintre racordurile hidrantului 
c) se spală hidrantul cu jeturi de apă pe direc ia de la cap spre piciorul hidrantului, astfel 

încât debitul de apă cu impurită i să iasă din corpul hidrantului prin admisia principală de 
apă  

d) pe parcursul aceste opera iuni, hidrantul trebuie pus în pozi ie oblică  
e) după spălare, asigura i-vă ca interiorul este curat i fără corpuri străine  
f) se va închide admisia principală de apă i se va în uruba capacul pe racord. 
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Hidran ii se vor instala în pozi ie verticală pe un cot cu flan e N80 sau N100, după caz, sau pe 
un teu cu flan e, astfel încât  hidrantul să nu pună presiune pe instala ie după ce este umplut cu 
apă. Fitingul respectiv trebuie amplasat pe o funda ie de beton.  
Eficien a sistemului de golire depinde foarte mult de permeabilitatea solului în care este montat 
hidrantul. Se recomandă realizarea unui strat de pietri  de granula ie grosieră care să fie 
amplasat în jurul fitingului de conectare de la bază. Înainte de îngroparea hidrantului, sec iunea 
care se va afla sub pământ trebuie izolată cu ajutorul unei benzi izolatoare pentru a îmbunătă i 
protec ia împotriva coroziunii exercitate de solul în care este amplasat hidrantul.  Îngroparea 
hidrantului trebuie efectuată astfel încât după efectuarea fazei finale a procedurii, hidrantul să 
stea în pozi ie verticală. 
 
2.3. Utilizare i între inere 
 
Hidrantul func ional montat pe instala ia de apă în conformitate cu recomandările din acest 
manual de utilizare nu necesită opera iuni de repara ii i între inere. Utilizatorul instala iei, pe 
baza unor prevederi relevante utilizării hidran ilor i care nu sunt cuprinse în cadrul acestui 
manual, trebuie să verifice periodic dacă hidran ii func ionează corect, alături de solul în care 
este montat hidrantul. Pe parcursul unei asemenea inspec ii, trebuie acordată o aten ie specială 
etan eită ii interne i externe a hidrantului, precum i concavită ilor din presetupă. În situa ia în 
care admisia principală de apă prezintă scurgeri, trebuie urmată următoarea procedură:  

1. Opri i alimentarea cu apă. 
2. Desface i capacul de manevră, de uruba i presetupa (pentru hidrantul DN 80) sau 

slăbi i uruburile de sub cap i scoate i capul hidrantului (pentru hidrantul DN 100).  
3. Scoate i afară subansamblul intern  
4. Efectua i o inspec ie vizuală a obturatorului.  
5. Dacă suprafa a obturatorului este deteriorată sau sunt corpuri străine în izola ia 

subansamblului, înlocui i subansamblul intern i verifica i eficien a repara iei 
efectuate. 

6. Prezen a unei scurgeri după înlocuirea obturatorului dovede te deteriorarea 
permanentă a suprafe ei coloanei principale; în acest caz hidrantul trebuie în locuit. 

 
Observa ie: În situa ia în care observa i o scurgere la admisia principală de apă, nu încerca i 

să strânge i obturatorul mai tare. În acest mod nu se va îmbunătă i eficien a 
etan ării hidrantului ci, mai mult, se poate ajunge la situa ia în care deteriorarea 
hidrantului să se agraveze i să devină permanentă.  

 
În situa ia apari iei unei scurgeri la cutia de etan are, trebuie urmată următoarea procedură:  

 Opri i alimentarea cu apă. 
 De uruba i uruburile buc ei filetate. 
 Înlocui i garniturile de tip O-ring.  
 În uruba i la loc uruburile. Nu uita i să unge i filetul, ca măsură de protec ie împotriva 

de urubării necontrolate.  
 Verifica i eficien a repara iei efectuate.  

 
2.4. Lista pieselor de schimb 
Piesel care se uzează pe parcursul folosirii normale a hidrantului sunt prezentate mai jos: 

a) Garnituri de tip O-ring – prezentate în tabelul 9 
b) Subansamblu intern (Obturator, buc ă specială) – 1 buc  
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Tabel 9 – Listă piese de schimb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Instrucțiuni protecția muncii 
 
Producătorul oferă o garan ie de 12 luni de la data achizi ionării, însă nu mai mult de 
24 de luni de la data fabrica iei pentru produsul instalat pe instala ie i utilizat în 
conformitate cu prezentul manual de utilizare. Detaliile legate de garan ie sunt 
prezentate pe cardul de garan ie. 
 
4. Procedura pentru îndepărtarea hidrantului  
 
Nu s-a constatat niciodată ca vreuna dintre piesele componente ale hidran ilor produ i 
de societatea METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA să fi avut vreun impact negativ 
asupra mediului, oamenilor i animalelor. Acest fapt este confirmat de Avizul sanitar 
emis de PZH, Var ovia. Niciuna dintre piesele hidran ilor nu are în componen ă, 
conform analizei chimice, vreo substan ă din lista substan elor care prezintă motive de 
îngrijorare deosebită (Substances of Very High Concern – SVHC). 
În situa ia în care hidrantul trebuie înlocuit, fiecare piesă se poate recicla, iar materialul 
se poate folosi ca materie primă în cadul altor proceduri de fabrica ie.  
 
5. Garanția producătorului 
Producătorul garantează faptul că produsele fabricate de el vor fi de tipul i la nivelul 
calitativ descris în specifica iile sale tehnice; producătorul oferă garan ia cu condi ia ca 
produsul să fi fost depozitat, instalat, utilizat i între inut în conformitate cu practicile 
obi nuite de la nivelul industriei, precum i cu recomandările din cadrul acestui 
manual.  
Detaliile cu privire la garan ia oferită de producător sunt cuprinse în „condi ii de 
acordare a garan iei” care sunt anexate listelor de pre uri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DN Nume Număr 

80 

Garnitură O-ring. NBR 70 – N – 24,2x3 PN-90/M-73092 2 
Garnitură O-ring. NBR 70 – N – 38,2x3 PN-90/M-73092 1 
Garnitură O-ring. NBR 70 – N –  75 x 5 PN-90/M-73092 2 
Garnitură O-ring. NBR 70 – N –102 x 3 PN-90/M-73092 1 

100 

Garnitură O-ring. NBR 70 – N – 24,2x3 PN-90/M-73092 2 
Garnitură O-ring. NBR 70 – N – 38,2x3 PN-90/M-73092 1 
Garnitură O-ring. NBR 70 – N –  75 x 5 PN-90/M-73092 2 
Garnitură O-ring. NBR 70 – N – 115 x 5 PN-90/M-73092 1 
Garnitură O-ring. NBR 70 – N – 130 x 5 PN-90/M-73092 2 
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