
2. számú melléklet 

 
Műszaki leírás 

„Épületberendezések beszerzése” 

tárgyú beszerzési eljáráshoz 

 

3. részfeladat: „Épületgépészeti szerelvények beszerzése” 

 

Tárgyi részfeladatban nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal részére 

az alábbi berendezések szállítása. 

 

1.) Mediclinics sortiment kézszárító M99A Optima vagy ezzel egyenértékű: 

Méret: 260x302x150 mm 

Tömeg: 4,45 kg 

Teljesítmény: 1640 W 

Motor típus: indukciós 

Fordulatszám: 2800 1/min 

Biztonsági besorolás IP21 

Falra szerelhető kivitel 

Anyaga: acél 

Szín: fehér 

Tervezett megrendelési mennyiség: 5 darab 
 
 
2.) Geberit WC tartály nyomólap Delta20 vagy ezzel egyenértékű: 
 

Geberit UP100 típusú falsík alatti öblítőtartályhoz  

 Elölről történő működtetés  

 2 mennyiséges öblítés  

Alapanyag: műanyag 

Tervezett megrendelési mennyiség: 5 darab.  

 

3.) Geberit WC tartály nyomólap Sigma 01 vagy ezzel egyenértékű: 

A Samba nyomólapcsalád utódja.  

Anyag: műanyag  

Geberit falsík alatti öblítőtartály működtetéséhez  

Elölről történő működtetés  

Szín: fehér 

Öblítési rendszer: két mennyiséges  

Külső méretek: 245 mm x 164 mm  

tervezett mennyiség 5 darab 
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4.) Geberit WC tartály falon kívüli alacsony építésű AP117 vagy ezzel egyenértékű: 

Alacsonyra szerelhető, falon kívüli 

Páralecsapódás ellen szigetelt 

Alacsony zajkibocsátású  

AP117 Kétmennyiséges öblítési rendszerű 

Szín: fehér  

az öblítő- és töltőszelepek a tartályban rögzítve találhatóak 

Méret: 40x14x44 cm 

Tervezett mennyiség: 5 darab 

 

5.) MOFÉM szabadkifolyású vízmelegítőcsaptelep (Junior Evo 160-0021-00) vagy ezzel 

egyenértékű: 

Egykaros kivitel  

Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerhez   

Forgatható kifolyóval  

Kinyúlás mértéke: 225 mm  

Egyedi biztonsági sugárvezetővel  

Sugárvezető (perlátor) mérete: M24x1  

Flexibilis bekötőcsővel: 3/8  

Tervezett mennyiség: 5 darab 

 

6.) KLUDI D-vise mosogatócsaptelep nyíltrendszerű vagy ezzel egyenértékű 

Egykaros mosogatócsap NA 10 

Nyíltrendszerű, álló 

Teli fogantyú, fém 

Egylyukas szerelési mód 

Névleges vízmennyiség: (A osztály) (max 15 l/perc) 

Sugárvezető (Perlátor) mérete: M 24 x 1 

Kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval 

Elfordítható kifolyó (360°) 

Gyors rögzítő rendszer 

Zajossági osztály: I 

Tervezett mennyiség: 5 darab 

 

7. GROHE mosdócsap időzítő 43813000 vagy ezzel egyenértékű:  

A Hivatal területén felszerelt mosdócsapok ezen alkatrészének meghibásodása miatt szükséges a 

beszerzés. 

Áramlási nyomás 1,5-5 bar 

átfolyás 6 l/perc 

átfolyás időtartama: 15 mp (5-40 mp) 

Tervezett mennyiség 4 darab 
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8.) Forróvíztárolós bojler Hajdu 80 l (Z80ERP) vagy ezzel egyenértékű: 

A tárolótartály acéllemezből készül,  

Felfűtési idő 6 órán belül 

Űrtartalom: 80 Liter  

Magasság: 725 mm  

Átmérő 515 mm  

Vízcsatlakozás G1/2" Max. üzemi nyomás MPa 0,6 MPa  

Villamos teljesítmény [kW]: 1,8  

Felfűtési idő 65oC-ra [h]: 2,8  

Tömeg [kg]: 25-28 kg 

Melegvíz hőmérséklete szabályozható (°C): max 75  

Csapolási profil: M  

Energiahatékonysági osztály min. C  

Tervezett mennyiség: 4 darab 

 

9.) Forróvíztároló hajdú 120 l (Z120 ERP) vagy ezzel egyenértékű): 

Csapolási profil: L  

Energiahatékonyság: C  

Átmérő: 515 mm  

Szélesség: 528 mm  

Magasság: 1010 mm  

Villamos teljesítmény: 1,8 kW  

Űrtartalom: 120 L  

Súly (kg. ): 29.4  

külső burkolata magas fényű, fehér porlakk bevonattal ellátott acéllemez  

a tartály acéllemezből készül,  

a korrózió elleni védelmet fiziológiailag semleges, speciális tűzzománc és beépített magnézium 

aktívanód biztosítja.  

Tervezett mennyiség: 4 darab 

 

10.) Elektromos átfolyós vízmelegítő pult alatti Vaillant mini VED H 4/2 vagy ezzel egyenértékű: 

Elektromos átfolyós vízmelegítő  

Nyomás alatt működő, hidraulikus vízmelegítő  

"A" energiaosztály  

 decentrális vízmelegítés  

Kézmosók, mosdók alá szerelhető  

Kívülről szabályozható vízmennyiség  

UV-álló burkolat, magas minőségű, sima felületű elektromos fűtőszál differenciál nyomáskapcsoló, 

biztonsági nyomáskapcsoló  

Vízmennyiség takarékos perlátor  
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Súly vízzel töltve: 1,5 kg 

Üzemi nyomás: 2-4 bar 

Teljesítmény: 4,4 kW 

vezeték keresztmetszet min 2,5 mm2  

Tervezett mennyiség: 3 darab 

 

11.) Hawle 2500 házi főelzáró (egyenes 1” BB) vagy ezzel egyenértékű: 

többszörös O-gyűrűs tömítés 

rozsdamentes acélorsó 

menetes csatlakozás beépítési készlethez 

tömítő rendszer: tolózárnyelv kopásmentes zárása a tömítőfelületen 

üzemi nyomás: max. 16 bar 

Tervezett mennyiség: 3 darab 

 

12.) Teka GUB-2 falikút rozsdamentes vagy ezzel egyenértékű: 

1 medencés (mélyhúzott)  

Méretek: 450 +- 5 x 340 x 300 +- 5 (hátfallal, szifon nélkül megközelítőleg 470 +- 5) mm 

Medenceméret: 400 x 290 x 210 mm  

1 ½”-os leeresztő (dugó nélküli)  

Felhajtható/kiemelhető vödörtartó rács  

Anyag: rozsdamentes acél (  

A csaptelep nélkül, a hátfal lemezen csaptelep furat nin 

Tervezett mennyiség: 3 darab 


