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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac remontowych polegających na  montażu 

nowej centrali klimatyzacyjnej wraz z wcześniejszym niezbędnym demontażem fragmentów 

przewodów wentylacyjnych i instalacji współpracujących oraz ponowny ich montaż z 

uwzględnieniem potrzeb nowych urządzeń.  

 Użytkownik we własnym zakresie wykona demontaż istniejącej centrali klimatyzacyjnej oraz 

wykona poszerzenie otworu do wprowadzenia centrali, w uzgodnieniu z wykonawcą. 

Centrala klimatyzacyjna basenowa wykonana w technologii szkieletowej (sekcyjnej). Klasa 

odporności antykorozyjnej minimum C4. Centrala posadowiona na ramie, wyposażonej w elementy 

poziomujące centralę. Dostęp do sekcji centrali poprzez drzwi inspekcyjne, wyposażone klamki i 

zawiasy.   

 

Wyposażenie centrali: wymiennik krzyżowy z zabudowaną komorą recyrkulacji, zespół 

wentylatorowy składający się z dwóch wentylatorów, moduł pompy ciepła, nagrzewnica zasilana 

wodą, filtry kieszeniowe klasy EU-5, przepustnice. Centrala dostarczana z kompletną automatyką. 

  

Centrale muszą posiadać znak CE oraz klasę energetyczną „A”. Okres gwarancji min 2 lata w pełnym 

zakresie (centrale jako całość z kompletną automatyką oraz wszystkie urządzenia, czujniki, 

sterowniki). 

 

Wymiana odbywać się będzie w pomieszczeniach maszynowni wentylacyjnej w piwnicy budynku 

pływalni CeSiR  w Warce, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ, 

w tym zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr A, B, C 

i D do SIWZ. 

 

 

2. Stan istniejący - schemat centrali lewej: 
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Centrala klimatyzacyjna basenowa zamontowana jest w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej 

położonym w piwnicy budynku pływalni. Posadzka w pomieszczeniach cementowa. Centrala 

posadowiona jest  na betonowych cokołach fundamentowych wys. około 10 cm. 

Wymiary kanałów magistralnych (nawiew i wywiew) około 150*100 cm. 

Nagrzewnica wodna zasilana wodą o parametrach 70/50oC(zasilanie/powrót), osobnym obiegiem 

bezpośrednio z węzła cieplnego, rurociąg stalowy średnicy Dn 50. 

 

3. Uwagi montażowe. 

Transport elementów centrali w modułach. Dwie szt drzwi  na drodze transportowej do centrali mają 

szerokość 200 i 140cm.  Drzwi te należy zdemontować, wejście do pomieszczenia maszynowni można 

poszerzyć do szerokości 200 cm – użytkownik przygotuje otwór po wcześniejszych ustaleniach. 

Oferent podczas wizji lokalnej sprawdzi niezbędne wymiary i możliwości wykonania robót. 

 

Drogi transportowe należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów budynku 

i jego wyposażenia. Posadzkę pomieszczeń wentylatorni należy trwale zabezpieczyć na okres 

demontażu i montażu folią i płytą pilśniową miękką. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy 

wszelkich uszkodzeń elementów i wyposażenia budynku powstałych w czasie demontażu  i montażu 

central. 

Podejścia instalacyjne do nagrzewnicy należy wykonać w  sposób umożliwiający ich demontaż z 

zastosowaniem zaworów odcinających. 

 

Do zasilania elektrycznego wykorzystać istniejące szafki rozdzielcze w pomieszczeniach maszynowni 

wentylacyjnych. Szafki automatyki i sterowania również znajdują się w pomieszczeniach 

maszynowni. 

Sterowanie pracą centrali odbywać się będzie przez automatykę kontrolno-pomiarową dostarczoną 

przez producenta centrali. By zapewnić możliwość rozbudowy nadzoru  nad pracą  centrali sterownik 

automatyki musi posiadać protokół komunikacyjna (np. Modbus RTU lub BacNet). Ponadto 

automatyka powinna posiadać oprócz panelu na sterowniku dodatkowy panel sterowniczy z 

możliwości montażu do 100 mb od rozdzielnicy. Automatyka centrali ma posiadać funkcje pracy 

centrali basenowej tzn. – osuszanie, tryb nocny, recyrkulacja.  

Uruchomienia centrali basenowej powinien dokonać autoryzowany serwis producenta centrali.   

 

 

 

Do oferty należy dołączyć: 

 

1. Kartę doboru oferowanej centrali zgodnie z wymaganiami w załączniku D z rysunkiem i 

wymiarami. 

2. Schemat oferowanej centrali z usytuowaniem: wszystkich urządzeń, czujników sterujących i 

nadzorujących pracę centrali oraz ich tabelaryczny wykaz z podaniem: typu, dostawcy i ilości 

dla jednej centrali klimatyzacyjnej. 

3. Potwierdzenie wykonania centrali w klasie energetycznej „A”. 

 

 

 

 


