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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
do zapytania ofertowego Nr 8/ORC-2/POIR.01.01.01-00-0414/17/2020 z dnia 12.02.2020 r. na dostawę chłodni
wentylatorowej w ilości 1 sztuki stanowiącej element do budowy i zainstalowania w prototypie siłowni ORC o mocy
do 300 kW el., w związku z realizacją przez MARANI Sp. z o.o. projektu nr POIR.01.01.01-00-0414/17-00, pn.:
"Opracowanie pierwszego polskiego prototypu siłowni ORC średniej mocy do 300 kW el. wykorzystującej ciepło
odpadowe z procesów przemysłowych.", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty
B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa”.
Specyfikacja techniczna chłodni wentylatorowej w ilości 1 sztuki:
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Typ wymiennika: chłodnia wentylatorowa
Przydział czynnika
Czynnik
Gaz (Wejście/Wyjście)
Ciecz (Wejście/Wyjście)
Temperatura (wejście/wyjście)
Ciśnienie
Dopuszczalny spadek ciśnienia

10 Moc (wartość wynikowa)
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15 Informacje dodatkowe
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Ograniczenie wymiarowe
długość x szerokość

kg/s
kg/s
°C
bar(a)
kPa
kW

Charakterystyka
Ciepła strona
Zimna strona
Woda + glikol etylenowy (40% w H20)
Powietrze
35.0
35.0
40.42
25.0
22.0
*
4.0
80.0
*(1912.95) – dopuszczalna jedynie chłodnia adiabatyczna (adiabatic dry cooler) o
zużyciu wody nie przekraczającym 1,5 m3/h
Wymagana możliwość płynnej regulacji prędkości wentylatorów chłodni za pomocą
sygnału 4-20mA lub 0-10VDC
Wymagany zwrotny sygnał 4-20mA lub z zakresu 0-10VDC informujący o aktualnych
obrotach wentylatorów
Wymagany zwrotny sygnał bezpotencjałowy informujący o awarii (awaria/brak awarii),
Wymagany zwrotny sygnał bezpotencjałowy informujący o pracy wentylatorów
(praca/stop).
Wymagany poziom skrzynki przyłączeniowej wentylatorów – IP67
Wentylatory chłodni muszą być wyposażone w moduł komunikacyjny PROFINET.
Moduł PROFINET musi umożliwiać:
- zadawanie prędkości obrotowej wentylatorów (dopuszczalny sygnał informujący o
częstotliwości),
- sygnał zwrotny o aktualnej prędkości obrotowej wentylatorów (dopuszczalny sygnał
informujący o częstotliwości),
- sygnał zwrotny binarny informujący o awarii, sygnał zwrotny binarny informujący o
pracy.
12 m x 2,5 m

