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Zał. Nr 1 do zapytania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa przedmiotu
Lp.
1.

Opis
a) 3 x kolektor słoneczny
b) 1 x zbiornik emaliowany
z dwoma wężownicami o
pojemności minimum 300 l.
c) 1 x elektroniczny
sterownik solarny
wyposażony w funkcje
pomiarowe i regulacyjne z
zabezpieczeniem przed
przegrzaniem instalacji
d) 1 x grupa pompowa
solarna, dwudrogowa
e) 1 x przewód oraz stelaż
do zamocowania naczynia
przeponowego
f) 1 x zawór umożliwiający
odłączenie naczynia
przeponowego bez
konieczności opróżniania
układu z płynu
g) 1 x naczynie przeponowe
(zbiornik wyrównawczy),
solarne 18 l.
h) 1 x zestaw złączek do
połączenia kolektorów
i) 1 x przyłącze z
odpowietrznikiem ręcznym
i pochwą zanurzeniową na
czujnik temperatury
j) 1 x płyn do instalacji:
minimum 201(koncentrat)
k) czujniki temperatury na
wyjściu z kolektora oraz na
zbiorniku
l) zestaw montażowy do
kolektora, przewody rurowe
oraz armatura instalacyjna
niezbędna do połączenia
zasobnik

Instalacja kolektora słonecznego
Nazwa Parametru
Dane techniczne:
Kolektor słoneczny:
Powierzchnia całkowita (brutto): 2,0 m2, powierzchnia absorbera:
1,8 m2
Wymiary: 113 x 178 x 6 cm
Absorbcja: 95 %, emisja: 5 %
Sprawność optyczna: > 80 %
Obudowa/rama: Rama wykonana z jednego odcinka bez zbędnych
połączeń naroży. Dodatkowe zabezpieczenie powłoka poliestrową.
Układ absorbera: Harfa
Rury absorbera: Miedziane
Przyłącza: 4 x ø18x1 mm
Szyba: Szkło solarne hartowane grubości 4 mm
Izolacja: Wełna mineralna
Zasobnik:
Grubość izolacji: 5 cm, ilość wężownic: 2
Powierzchnia wężownicy dolnej: 1,2 m2
Powierzchnia wężownicy górnej: 0,9 m2
Ciśnienie maksymalne: 10 bar
Zabezpieczenie antykorozyjne: podwójna emalia, anoda
magnezowa
Obudowa: płaszcz typu sky w kolorze szarym lub
pomarańczowym
Sterownik:
Ciekłokrystaliczny, duży wyświetlacz, intuicyjne menu
Graficzna prezentacja pracy układu
Funkcja: regulacji obrotami pompy solarnej, sterowania pompą
cyrkulacyjną wody użytkowej lub grzałką elektryczną,
zabezpieczenia przed przegrzaniem kolektora i zasobnika,
Funkcja urlop
Funkcja anty zamarzania
Licznik energii wyprodukowanej przez układ
Grupa pompowa solarna, dwudrogowa:
Regulator objętości przepływu cieczy
2 zawory napełniająco - spustowe
2 termometry
2 zawory kulowe, odcinające
2 zawory zwrotne
Separator powietrza z odpowietrznikiem
Zawór bezpieczeństwa 6 bar
Manometr 10 bar
Zestaw do mocowania na ścianie
Izolowana obudowa
Przyłącza GZ ¾” umożliwiające łatwe i szybkie połączenie z
przewodami karbowanymi ze stali nierdzewnej
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Płyn do instalacji:
Płyn solarny produkowany na bazie glikolu propylenowego
posiadający atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Płyn
dostarczany w postaci koncentratu o temperaturze zamarzania
niższej od -64 °C.
Naczynie przeponowe (zbiornik wyrównawczy), solarne, 18 l:
Maksymalna temperatura pracy naczynia przeponowego to 120 °C,
zaś dopuszczalne ciśnienie pracy to 10 bar.
Zestaw złączek:
Dwuzłączki zaciskowe do łączenia ze sobą dwóch sąsiadujących
kolektorów
Korki zaciskowe do zaślepienia dwóch przekątnych króćców
kolektorów
Kolano zaciskowe z przyłączem GZ ¾” umożliwiającym sprawne
połączenie z przewodami karbowanymi ze stali nierdzewnej
Złącze krzyżowe zaciskowe z przyłączem GZ ¾” umożliwiającym
sprawne połączenie z przewodami karbowanymi ze stali
nierdzewnej
Produkt fabrycznie nowy, instalacja w cenie
Nazwa przedmiotu
Lp.
2.

Opis
a) Bateria fotowoltaiczna
235W- 6 szt.
b) Inwerter solarny
24/1600VA – 1szt.
c) Wyświetlacz kontrolny –
1szt.
d) Akumulator żelowy
220Ah 12V – 2 szt.
e) Kabel solarny 6mm2
80mb
f) Komplet złączek PV
MC-4 szeregowych – 10
kpl
g) Konstrukcja montażowa
– 1 szt.

Nazwa przedmiotu
Lp.
3.

Opis
a) Moduł wewnętrzny:
montowany jest wewnątrz
budynku. Składa się on ze
zbiornika buforowego, we
wnętrzu którego znajduje
się wymiennik grzewczy z

Moduł fotowoltaiczny
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Nazwa Parametru
Dane techniczne:
Bateria fotowoltaiczna 235W:
sprawność do 16,16%
obciążenie śniegiem : 5400Pa
gwarancja wydajności (minimum 80%): 25 lat
gwarancja na produkt: 10 lat
Inwerter solarny 24/1600VA:
zintegrowany z regulatorem do paneli fotowoltaicznych
wyposażony w funkcję MPPT, Power Assist
możliwość podłączenia 3 obwodów elektrycznych, przy czym dwa
wyposażone są w zabezpieczenia 10A, a jedno w zabezpieczenie
16A.
Wyświetlacz
kontrolny: wyświetla aktualny stan pracy systemu możliwość
podłączenia do internetu i zdalnego odczytu danych: stan pracy
systemu i jego archiwalne działanie (m.in. stan naładowania
akumulatorów, produkcja energii z paneli PV, zużycie energii przez
odbiorniki).
Produkt
fabrycznie nowy, instalacja w cenie.
Pompa ciepła
Nazwa Parametru
Dane techniczne:
Moc minimalna: 1,5kW
współczynnik efektywności COP: 4,5
system programowania z wyświetlaczem LCD
czujnik temperatury zewnętrznej
program do zarządzania 2 obiegami grzewczymi
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możliwością wsparcia za
pośrednictwem zestawu
grzałek elektrycznych o
łącznej mocy 6 kW.
Programator panelu
sterowania umożliwiający
zarządzanie obiegami
grzewczymi oraz
parametrami pracy
urządzenia w tym: licznik
ciepła, licznik energii
elektrycznej pobranej przez
sprężarkę.

Nazwa przedmiotu
Lp.
4.

Opis

Nazwa przedmiotu
Lp.
5.

Opis
a) generator 600W
b) maszt ze stopą stalową i
odciągami, ocynkowanego
c) aparatura kontrolna i
sterująca do generatora i
baterii
d) przetwornica (inwerter) o
mocy 1kW generująca prąd
zmienny 50Hz 230V

system ochrony antybakteryjnej
pompa cyrkulacyjna o zmiennej prędkości obrotowej
zintegrowany system grzałek elektrycznych o mocy 6 kW
zarządzanie ciepłą wodą użytkową przy użyciu zasobnika c.w.u.
zbiornik buforowy wykonany ze stali nierdzewnej 16 l
wymiennik ciepła
brak konieczności stosowania środka przeciwzamarzającego
odporność na agresywną wodę oraz zanieczyszczenia
regulacja krzywej grzewczej budynku
funkcja szybkiego ładowania c.w.u.
auto-adaptacja krzywej grzewczej
automatyczny tryb pracy grzanie/chłodzenie
konfiguracja podłączeń hydraulicznych
wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemności minimum 200 l
zarządzanie pracą zewnętrznej grzałki elektrycznej (np. w
zasobniku c.w.u.)
współpraca z centralą komunikacyjną do zdalnej (internetowej)
obsługi pompy
wężownice do połączenia z instalacją solarną i kotłem na paliwo
stałe.
Kocioł opalany biomasą
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Nazwa Parametru
Moc kotła z podajnikiem: 12 kW
Automatyczne urządzenie do spalania węgla typu eko-groszek lub
mieszanki eko - groszek - miał. Przeznaczone do wodnych
instalacji c.o. systemu otwartego.
Efektywność cieplna: 86% oraz niską emisja substancji
szkodliwych, poprzez automatyczny sposób podawania paliwa
oraz precyzyjnie dobraną ilością powietrza wdmuchiwanego w
określone strefy. Regulator umożliwiający pracę kotła
posiadający: czytelny wyświetlacz, możliwość podłączenia
zewnętrznego termostatu, funkcja zapobiegająca zamarzaniu
instalacji poniżej 5° C. Dodatkowe palenisko (stały ruszt wodny),
umożliwiające spalanie innych paliw np. makulatura, drewno,
brykiet, węgiel kamienny. Paliwa alternatywne: pellet, owies,
kukurydza.
Produkt fabrycznie nowy, dostawa i instalacja w cenie.
Turbina wiatrowa
Nazwa Parametru
Turbina musi posiadać certyfikaty jakości i bezpieczeństwa,
zgodne
z
Dyrektywną
Maszynową
(98/37/EC)
oraz
Niskonapięciową (2006/95/EC), posiadać certyfikat CE wydany
przez APRAGAZ
Belgium
Inspecting
Authority
(0810/P10537/LVD01/MD01).
Generator:
Prędkość startowa: 3m/s, prędkość nominalna: 8m/s
Moc nominalna: 600W, moc maksymalna: 750W
Obroty nominalne: 400 rpm
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e) akumulatory: 2szt. 12V
150Ah
f) stacja pogodowa
wyposażona w anemometr.

Zakres pracy: 3-25m/s
(Regulacja prędkości: odchylenie ogona + reluktancja)
Maszt:
Maszt z odciągami, ocynkowany: średnica masztu: 75mm,
grubość masztu: 4mm, odciągi: fi 8mm
Kontroler, przetwornica: kontroler: 24V 40A, elektroniczny,
wyświetlacz LCD, przetwornica: sinusoidalna, 230V 50Hz, diody
Out-Short, Overload, Overheat, Vbat High/Low.
Produkt fabrycznie nowy, dostawa i instalacja w cenie.
Bateria słoneczna

Nazwa przedmiotu
Lp.
6.

Opis
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Nazwa Parametru
Moc maks. [Pmax]:
Napięcie nominalne [U]:
Napięcie maks. (jałowe) [Uoc]:

30 W
12 V
22 V

Prąd zwarcia [Isc]:
1,94 A
Prąd w punkcie mocy maks. [Im]: 1,67 A
Wymiary [mm]:
546x450x25mm
Waga:
3,3 kg
Tolerancja:
+_3%
Zakres temperatur:
-40 do +80st.C
Maksymalne napięcie systemowe:
1000V DC
Dioda zabezpieczająca:
1szt
Gwarancja wydajności 25 lat (nie mniej niż 80%)
Produkt fabrycznie nowy, instalacja w cenie.

Nazwa przedmiotu

Lp.
7.

Opis

Nazwa przedmiotu

Lp.
8.

Opis

Zgrzewarka doczołowa
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Nazwa Parametru
zestaw do zgrzewania doczołowego rur z płytą grzewczą
wyposażony: w regulację temperatury , strug, skrzynkę
transportową
średnica rur: 40, 63,75, 90, 110,125,160mm
napięcie: 230 V
docisk ręczny.
Produkt fabrycznie nowy
Zestaw do zgrzewania elektrooporowego

Nazwa Parametru
napięcie: 230V
średnice rur do 160 mm
czytelny wyświetlacz

Ilość
1

wbudowany wewnętrzny akumulator (podtrzymujący zasilanie
podczas studzenia),
intuicyjna klawiatura
system pomiaru temperatury transformatora, chroniący zgrzewarkę
przed przegrzaniem
możliwość podpięcia skanera kodów paskowych
procesor sterujący regulacją napięcia,
końcówki kątowe (umożliwiają podpięcie kształtki do zgrzewarki
nawet w trudno dostępnych miejscach),
końcówki :Ø4,0 ; Ø4,7
metalowa skrzynia, w której zamontowana jest zgrzewarka,
chroniąca przed uszkodzeniem, przewód zasilający i przewody
przyłączeniowe zamykane we wnętrzu skrzyni.
Produkt fabrycznie nowy

Nazwa przedmiotu
Lp.
9.

Opis

Zestaw do zgrzewania polifuzyjnego
Nazwa Parametru
zgrzewarka polifuzyjna do rur z regulacją temperatury
napięcie 230 V
matryce grzejne: 16,20,25,32,40,50,63,75mm
stojak do zgrzewarki
śruby mocujące wraz z kluczem
nożyce do cięcia rur
zestaw naprawczy do rur
rękawice ochronne
walizka do przechowywania zestawu
Produkt fabrycznie nowy

Nazwa przedmiotu
Lp.
10.

Opis

Lp.
11.

Pompa obiegowa

Opis
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Nazwa Parametru
Napięcie zsilania:
Max.temp. pracy:
Max.ciśni. robocze
instalacji:
Min.moc startu:
Max. Przepływ:
Zabezpieczenie termiczne:
Wysokość podn.:
Produkt fabrycznie nowy

Nazwa przedmiotu
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6-24V DC (PV standard 12V)
110st.C
10 Bar
2W
11,5l/min
110st.C
do 3m

Zestaw do spajania elektrycznego
Nazwa Parametru
spawarka transformatorowa: 95-250A
zasilanie: 1- lub 3-fazowo
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przewody spawalnicze: OS1 i OS2
uchwyty: elektrodowy, masowy i zaciski
maska ochronna: 2 sztuki
szczotka
Produkt fabrycznie nowy
Nazwa przedmiotu
Lp.
12.

Opis

Zestaw do spajania gazowego
Nazwa Parametru
butle z tlenem i acetylenem (po 1 szt.) o pojemności: mnimum 40
dm3 z atestem
reduktory do butli tlenowej i acetylenowej
zawory do butli tlenowej i acetylenowej
węże do tlenu i acetylenu o długości: minimum 3m
złączki i dwuzłączki do podłączenia węży
komplet palników uniwersalnych do cięcia i spawania
komplet dysz wymiennych
obcinarka palnikowa do rur
igły do czyszczenia dysz
zapalarka
rękawice ochronne: 2 pary
okulary ochronne: 2 sztuki.
Produkt fabrycznie nowy
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