Załącznik nr 1a do umowy

ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH
I KLIMATYZACYJNYCH ZAINSTALOWANYCH W OBIEKTACH WER Warszawa
I. Konserwacja urządzeń wentylacyjnych
Konserwacja polega na wykonaniu wszystkich czynności zapewniających utrzymanie
wyspecyfikowanych urządzeń wentylacyjnych w pełnej sprawności tj. utrzymanie w stanie, który
pozwala na ich bieżące, prawidłowe zgodne z przeznaczeniem i wymogami producenta
użytkowanie.

Wykaz central wentylacyjnych
Budynek nr 1 - wentylatorownia WTA-1:
- centrala wentylacyjna WTA-1/1 N1-1 typ - CV8 NW nr 11889, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna WTA-1/2 N1-1 typ - CV8 NW nr 11881, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna WTA-1/3 N1-1 typ - CV8 NW nr 11880, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna WTA-1/4 N1-1 typ - CV8 NW nr 11879, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna WTA-1/5 N10-9 typ - SV1L N nr 11900, moc silnika 0,37 kW
urządzenia firmy VTS CLIMA
Budynek nr 1 - wentylatorownia WTA-2:
- centrala wentylacyjna WTA-2/1 N1-1 typ - CV8 NW nr 11890, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna WTA-2/2 N1-1 typ - CV8 NW nr 11883, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna WTA-2/3 N1-1 typ - CV8 NW nr 11882, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna WTA-2/4 N10 yp - SV1L N nr 11901, moc silników 0,37 kW
urządzenia firmy VTS CLIMA
Budynek nr 1 - wentylatorownia WTA-3:
- centrala wentylacyjna WTA-3/1 N1-1 typ - CV8 NW nr 11885, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna WTA-3/2 N1-1 typ - CV8 NW nr 11884, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna WTA-3/3 N1-1 typ - CV8 NW nr 11891, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna WTA-3/4 N4-8 typ - SV3P N nr 11902, moc silników 1,1 kW
- centrala wentylacyjna WTA-3/5 N2-9 typ - SV1L N nr 11899, moc silnika 0,55 kW
urządzenia firmy VTS CLIMA
Budynek nr 1 - wentylatorownia WTA-4:
- centrala wentylacyjna WTA-4/1 N1-1 typ - CV8 NW nr 11888, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna WTA-4/2 N1-1 typ - CV8 NW nr 11887, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna WTA-4/3 N1-1 typ - CV8 NW nr 11886, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna WTA-4/4 N1-1 typ - CV8 NW nr 11892, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna WTA-4/5 N5-9 typ – SV3L N nr 11903, moc silnika 2,2 kW
urządzenia firmy VTS CLIMA
Budynek nr 1:
- centrala wentylacyjna typu CV-D5-P/0-258A/6-1 NW nr 28618, moc silników 7,5 kW firmy
VTS CLIMA, zlokalizowana przy pomieszczeniu „sprężarkowni”
- urządzenie filtrowentylacyjne zlokalizowane w pomieszczeniu „palarni”: wentylator
nawiewny typu Vent 250 firmy Venture Industry, nagrzewnica DH 250/90 9,0 kW firmy
Venture Industry : wentylator typu RF 4/250 firmy Venture Industry.
Budynek nr 2 - wentylatorownia W-1:
- centrala wentylacyjna W-1/1 N1 typ - CV8 NW nr 11897, moc silników 7,5 kW
- centrala wentylacyjna W-1/2 N1 typ - CV8 NW nr 11895, moc silników 7,5 kW
- centrala wentylacyjna W-1/3 N3 typ - CV8 NW nr 11898, moc silników 15 kW/11 kW
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urządzenia firmy VTS CLIMA
Budynek nr 2 - wentylatorownia W-2:
- centrala wentylacyjna W-2/1 N1-1 typ - CV8 NW nr 11894, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna W-2/2 N3 typ - CV8 NW nr 11896, moc silników 15 kW/11 kW
- centrala wentylacyjna W-2/3 N1-1 typ - CV8 NW nr 11893, moc silników 11 kW
- centrala wentylacyjna W-2/4 N4 typ - CPV1L N nr 4051, moc silnika 0,75 kW
urządzenia firmy VTS CLIMA
Budynek nr 3b:
- centrala wentylacyjna nawiewna CV-A2-P/N-10A/1-6 N nr 16877, moc silnika 1,5 kW
firmy VTS CLIMA, zlokalizowana w pomieszczeniu warsztatu naprawy wózków
akumulatorowych
Budynek nr 4abc:
- centrala wentylacyjna wyciągowa typu CVP-2PW 256B/1-S nr 13191, moc silnika 2,2 kW
firmy VIS CLIMA, zlokalizowana w pomieszczeniu klimatyzatorowi (oddymianie klatki
schodowej)
- centrala wentylacyjna nawiewna N-1 typu CVA-2L N-10A/1-6 nr 24304, moc silnika 1,5 kW
firmy VIS CLIMA, zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorowni
- centrala wentylacyjna nawiewna N-2 typu CVA-3L N-10A/1-6 nr 24303, moc silnika 2,2 kW
firmy VIS CLIMA, zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorowni
- centrala wentylacyjna nawiewna N-3 CVA-3P N-10A/1-6 nr 24302, moc silnika 2,2 kW
firmy VIS CLIMA, zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorowni
- centrala wentylacyjna nawiewna N-8 typu CVP-1P N-10A/1-S nr 13190, moc silnika 0,25
kW firmy VIS CLIMA, zlokalizowana w pomieszczeniu odnowy biologicznej

Zakres prac koniecznych do wykonania podczas przeglądu konserwacyjnego
1 Oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzenia:
- sprawdzenie stanu uszczelek płyt rewizyjnych i ewentualna wymiana
- sprawdzenie stanu połączeń elastycznych z siecią kanałów i ewentualne
czyszczenie
- czyszczenie wnętrza komór: filtra wejściowego i wyjściowego, silnika, wentylatora,
tłumika
- wymiana filtrów z utylizacją zużytych – 173 szt. – 2 razy w roku (marzec / kwiecień i
wrzesień / październik)
2 Ocena stanu zespołu wentylatorowego:
- sprawdzenie stanu zużycia łożysk silnika i wentylatora, i ewentualna wymiana 2 razy
w roku (marzec / kwiecień i wrzesień / październik)
- sprawdzenie stanu pasów klinowych i ewentualna wymiana pasów 2 razy w roku
(marzec / kwiecień i wrzesień / październik)
- sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej 2 razy w roku (marzec / kwiecień i
wrzesień / październik)
- czyszczenie wentylatorów i silnika 2 razy w roku (marzec / kwiecień i wrzesień /
październik)
- pomiar wydajności, obrotów i wibracji (w przypadku stwierdzenia potrzeby)
3 Sprawdzenie działania i ocena stanu wymienników obrotowych oraz przepustnic:
- sprawdzenie stanu zużycia łożysk (zwiększony hałas, wibracje itp.) 2 razy w roku
(maj lub lipiec, listopad).
- sprawdzenie napędu wymiennika obrotowego 2 razy w roku (ma lub lipiec, listopad).
- sprawdzenie stanu uszczelnienia wymiennika obrotowego i regulacja 2 razy w roku
(marzec / kwiecień i wrzesień / październik)
- czyszczenie wymiennika obrotowego za pomocą środków dezynfekujących (raz w
roku – marzec / kwiecień)
- sprawdzenie działania pracy przepustnic i ewentualna regulacja przepływu powietrza
2 razy w roku (marzec / kwiecień i wrzesień / październik)
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4.

5.

6.

7.
8.

- oczyszczenie i ewentualne prostowanie lameli przepustnic powietrza 2 razy w roku
(marzec / kwiecień i wrzesień / październik)
Sprawdzenie działania i stanu zespołu nagrzewnicy (w okresie dopływu ciepłej wody):
- sprawdzenie stanu uszczelnień instalacji wodnej
- sprawdzenia działania zaworów regulacyjnych
- czyszczenie nagrzewnicy (raz w roku – maj lub lipiec)
Ocena stanu rozdzielnicy sterującej:
- sprawdzenie stanu napisów i oznaczeń
- sprawdzenie łączników i przewodów
- sprawdzenie stanu elektrycznych połączeń śrubowych i dokręcanie wkrętów
- sprawdzenie działania zainstalowanych zabezpieczeń elektrycznych
Kontrola pracy i przetestowanie układu AKP
- sprawdzenie działania termostatów przeciwzamrożeniowych (na podstawie
zasygnalizowanych wyłączeń)
- sprawdzenie działania czujników temperatury
- sprawdzenie działania presostatów (na podstawie zasygnalizowanych wyłączeń)
- sprawdzenie działania siłowników przepustnic (szczególnie mocowanie na osi
przepustnicy)
- sprawdzenie odczytów sterowników programowalnych (korekcja nastaw temperatur)
Pomiar napięć i prądów pobieranych przez silnika, podczas rozruchu i pracy oraz
porównanie ich z wartościami zadanymi.
Sprawdzenie pracy: wentylatorka w szafach sterujących, dodatkowych pompek w
małych centralach w bud.1
Konserwacje central należy wykonywać 2 razy w roku (marzec / kwiecień i wrzesień /
październik)

Warunki uzupełniające dla przeprowadzenia przeglądu konserwacyjnego
1. Firma przystępująca do przetargu powinna zatrudniać co najmniej jedną osobę na
stanowisku eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych i co najmniej
jedną osobę na stanowisku dozoru urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych,
legitymujące się świadectwem kwalifikacyjnym, uprawniającym do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 oraz Nr 129 poz.
1184, a także Dz. U. z 2005 r. Nr 141 poz. 1189).
2. Zamawiający wymaga ponadto, aby osoby realizujące przedmiotową usługę legitymowały
się certyfikatem, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221; z 2019 r. poz. 60 i poz. 534),
potwierdzającym posiadaną przez nich wiedzę w zakresie budowy i montażu central
wentylacyjnych oraz klimatyzatorów.
3. Po każdym przeglądzie Wykonawca sporządzi „Protokół przeglądu technicznego”,
każdorazowo potwierdzanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Dokumentacja z tym związana jest własnością Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego kontaktu z konserwatorami
oraz udostępnienie numeru telefonu umożliwiającego natychmiastowy kontakt w
przypadku awarii konserwowanych urządzeń.
5. Materiały eksploatacyjne, smarne i środki czystości niezbędne do wykonania czynności
konserwacyjnych zapewnia Wykonawca.
6. Naprawy przekraczające zakres konserwacji Wykonawca obowiązany jest wykonać na
podstawie odrębnego zlecenia
7. Na wykonane naprawy Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji
8. Protokół zużycia, uszkodzenia lub awarii części wchodzących w skład wentylatorów,
zawierający parametry techniczne, typ, nr katalogowy producenta i dostawcę elementu,
sporządzany jest przez Wykonawcę i podlega potwierdzeniu przez upoważnionego

3

przedstawiciela Wydziału Technicznego.

II. Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych.
1. Charakterystyka usługi i zestawienie urządzeń.
Usługa polega na wykonaniu wszystkich czynności zapewniających utrzymanie
wyspecyfikowanych niżej urządzeń klimatyzacyjnych w pełnej sprawności tj. utrzymanie
w stanie, który pozwala na ich bieżące, prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem i wymogami
producenta użytkowanie.
Zestawienie urządzeń
L.p.
Nazwa

Typ jednostki wewnętrznej

Ilość

1. UNIFLAIR
2. MONTAIR
3. LG Elektronics Inc.

MP 20-1002CPA, MDA-1352DP, MDA-1002DP
ADE10/A
LS-JO 960 HL, LS-F 1260 HL, LS-K 1860 HL

5
4
18

4. DAIKIN

FT 25 GV 1B, FXYH 125

6

5. ACSON

AWM 25 FR

8

6. McQUAY

MCK 050A, MCK 040 D, MWM 025 F,

7

7. TADIRAN

TNL530H

3

8. YORK

MCC18P17

1

9. FUJITSU

AOY 30U

2

10. GREE VIOLA WHITE

GWH24RD-K3

1

11. AUX

ASW-H12B4/E

1

12. TOSHIBA

RAS-10GKHP-ES2, RAS-13GKHP-ES2

1

13. LENNOX

GHM09, GHM12

4

14. ELTA

EK-12SHKL

1

15 MITSUBISHI

MSZ-GC35VA

3

Razem

65

2. Zakres czynności przeglądu klimatyzatora typu Split :. LG Elektronics Inc., DAIKIN,
ACSON, McQUAY, YORK, FUJITSU, AUX, TOSHIBA, LENNOX, ELTA, MITSUBISHI.

L.p.

Zakres prac

1.Jednostka wewnętrzna urządzenia
a. Filtr jednostki wewnętrznej
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- czyszczenie lub wymiana, odkażanie w pomieszczeniach z ludźmi
b. Obudowa wewnętrzna
- sprawdzenie szczelności i zamknięć
- oczyszczenie obudowy
- kontrola tacki odpływu kondensatu i ewentualne oczyszczenie, dezynfekcja
c. Parownik ciepła
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- oczyszczenie i dezynfekcja parownika
d. Wentylator
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- oczyszczenie wentylatora
- sprawdzenie poprawności działania, wielkości hałasu i kierunek obrotów
e. Elementy instalacji
- kontrola poprawności działania
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- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych
- sprawdzenie szczelności połączeń chłodniczych
- sprawdzenie parametrów pracy urządzenia i regulacja
- sprawdzenie stanu izolacji rurowych
- kontrola sprawności zabezpieczeń sterowania
- sprawdzenie stanu czujników pomiarowych
2.Jednostka zewnętrzna urządzenia
a. Obudowa zewnętrzna
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- oczyszczenie obudowy
b. Kondensator ciepła
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- mycie strumieniem: wody-na zewnątrz (po pyleniu brzozy, listopad),
sprężonym powietrzem-wewnątrz 2xrok
- sprawdzenie temperatury skraplania
c. Wentylator
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- oczyszczenie wentylatora
- sprawdzenie poprawności działania, wielkości hałasu i kierunek obrotów
- sprawdzenie regulatora prędkości obrotowej
d. Kompresor
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- sprawdzenie poprawności działania , wielkości hałasu i kierunek obrotów
- sprawdzenie szczelności połączeń chłodniczych
- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych
- sprawdzenie stanu izolacji rurowych
- kontrola parametrów pracy (ciśnienie ssania i tłoczenia, temperaturę
parowania, temp gazu ssącego, pobór prądu przy max. obciążeniu)
- sprawdzenie działania ogrzewania wanny korbowej










































































3. Zakres czynności przeglądu klimatyzatora klimatyzacji precyzyjnej:. UNIFLAIR,
MONTAIR.
L. p.

Zakres prac

1. Jednostka wewnętrzna urządzenia
a. Filtr jednostki wewnętrznej
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- odkażanie w pomieszczeniach z ludźmi
- wymiana z utylizacją zużytych – 2 x rok – maj, listopad
b. Parownik ciepła
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- oczyszczenie i dezynfekcja parownika
- kontrola tacki odpływu kondensatu i ewentualne oczyszczenie
c. Wentylator
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- oczyszczenie wentylatora
- sprawdzenie poprawności działania, wielkości hałasu i kierunek obrotów
d. Kompresor
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- sprawdzenie poprawności działania, wielkości hałasu i kierunek obrotów
- sprawdzenie szczelności połączeń chłodniczych
- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych
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- sprawdzenie stanu izolacji rurowych
- kontrola parametrów pracy (ciśnienie ssania i tłoczenia, temperaturę
parowania, temp gazu ssącego, pobór prądu przy max. obciążeniu)
e. Nawilżacz powietrza z wytwornicą pary
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- sprawdzenie zasilania w wodę i poziom jej napełnienia
- sprawdzenie osadnika zanieczyszczeń pod względem zanieczyszczeń
- czyszczenie osadnika zanieczyszczeń
- sprawdzenie ilości osadu w cylindrze parowym i ewentualna wymiana
- sprawdzenie szczelności instalacji cylindra parowego i skroplin
- sprawdzenie sprawności zabezpieczeń urządzeń sterujących i
bezpieczeństwa
- sprawdzenie pracy elementów wykonawczych
f. Szafa sterownicza
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- sprawdzenie szczelności i zamknięć
- oczyszczenie obudowy
- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych
- sprawdzenie funkcjonowania elementów automatyki, regulacyjnych,
pomiarowych, wykonawczych, zabezpieczeń i ich regulacja
- sprawdzenie sterownika i historii pracy
2. Jednostka zewnętrzna urządzenia
a. Obudowa zewnętrzna
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- oczyszczenie obudowy
b. Kondensator ciepła
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- mycie strumieniem: wody-2xrok (po pyleniu brzozy, listopad)
- sprawdzenie temperatury skraplania
c. Wentylator
- sprawdzenie stanu zabrudzenia, uszkodzeń i korozji
- oczyszczenie wentylatora
- sprawdzenie poprawności działania, wielkości hałasu i kierunek obrotów
- sprawdzenie regulatora prędkości obrotowej





















































































Opis rodzaju przeglądu: M - miesięczny
P - półroczny
R - roczny
Częstotliwości i terminy konserwacji poszczególnych urządzeń wskazane są w załączniku nr 2
do umowy.

III. Uwagi ogólne
1. Zamawiający żąda, aby przeglądy konserwacyjne, odbywały się zgodnie z częstotliwością
2.
3.
4.
5.

wskazaną w załączniku nr 2 do umowy (formularz rzeczowo-cenowy).
Po każdym przeglądzie Wykonawca sporządzi „Protokół przeglądu technicznego”,
każdorazowo potwierdzanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Dokumentacja z tym związana jest własnością Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego kontaktu z konserwatorami
klimatyzatorów oraz udostępnienie numeru telefonu umożliwiającego natychmiastowy
kontakt w przypadku awarii konserwowanych urządzeń.
Materiały eksploatacyjne, smarne i środki czystości niezbędne do wykonania czynności
konserwacyjnych zapewnia Wykonawca.
Naprawy przekraczające zakres konserwacji Wykonawca obowiązany jest wykonać na
podstawie odrębnego zlecenia.
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6. Oferent musi posiadać odpowiednio przeszkolony personel do konserwacji urządzeń,
posiadający stosowne uprawnienia:
- eksploatacyjne w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych,
- dozorowe w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych,
7. Protokół zużycia, uszkodzenia lub awarii części wchodzących w skład klimatyzatorów
zawierający parametry techniczne, typ, nr katalogowy producenta i dostawcę elementu,
sporządzany jest przez Wykonawcę i podlega potwierdzeniu przez upoważnionego
przedstawiciela Wydziału Technicznego.
8. Osoby wykonujące konserwacje urządzeń powinny posiadać certyfikaty dla personelu
i stosować się do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t. j. Dz. U. z 2018 poz.
2221; z 2019 r. poz. 60 i 534)

IV. Konserwacja instalacji schładzania powietrza na piętrze budynku 1 i 2
Konserwacja polega na wykonaniu wszystkich czynności zapewniających utrzymanie
wyspecyfikowanych urządzeń; obsługujących dostawę i rozprowadzanie powietrza
schłodzonego, w pełnej sprawności, tj. utrzymanie w stanie, który pozwala na ich bieżące,
prawidłowe zgodne z przeznaczeniem i wymogami producenta użytkowanie.

Opis techniczny
Instalacja schładzania powietrza na piętrze bud.1 i 2 na terenie WER, obejmuje:
- instalację wody lodowej dla chłodnic central klimatyzacyjnych w wentylatorowniach i dla
chłodnic powietrza w pomieszczeniach
- instalację odprowadzenia skroplin z chłodnic central klimatyzacyjnych i z chłodnic powietrza
w pomieszczeniach
- rozwiązania konstrukcyjne w zakresie posadowienia urządzeń
- zasilanie elektryczne rozdzielni
Obszar objęty klimatyzacją to dwie hale na poziomie piętra:
- halę w bud.1 obsługuje 6. central wentylacyjnych o wydajności po 20000 m3/h każda.
- halę w bud.2 obsługują 2. centrale wentylacyjne o wydajności po 22500 m3/h.
Ponieważ do każdego układu wentylacyjnego przydzielono jedną chłodnicę, wyodrębniono 8.
obszarów klimatyzacji i oznaczono odpowiednio literami od A do F w hali bud.1 i od 1 do 2 w hali
bud. 2
Zestawienie zapotrzebowania chłodu przedstawia się następująco:
Hala nr 1 - 873903 W
A 137184 W
B 141670 W
C 166097 W
D 135184 W
E 135170 W
F 158597 W
Hala nr 2 - 207520 W
1 103255 W
2 104265 W

Ogółem 1081423 W

Chłód został wytworzony w trzech agregatach wody lodowej firmy Emicon a dystrybutorem firma
GEOKLIMA Systemy Klimatyzacyjne z Kiełpina k/Łomianek.
Pierwszy agregat (A1) chłodzony powietrzem dla central w wentylatorowniach W 1/3 i W 2/2
zlokalizowany w wentylatorowni W 2 na konstrukcji wsporczej na dachu nad rampą pomiędzy
wentylatorwniami (hala w bud. 2 obszar 1 i 2). Agregat nr 1 jest to wytwornica wody lodowej RAE
1922.K.SP do zabudowy zewnętrznej chłodzona powietrzem - 6. sprężarek typu scroll, R407,
25% glikol o parametrach 6/12oC, dwa obiegi chłodnicze – moc 210 kW, moc elektryczna 80,6
kW .
Drugi agregat (A2) chłodzony wodą dla central w wentylatorowniach WTA 1/3 i 1/2 oraz WTA 1/3
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i 4/2 zlokalizowany w wentylatorowni WTA 1 (hala w bud.1 obszar ABDE). Do współpracy z
agregatem przewidziano chłodnicę powietrzną zamontowaną na dachu wentylatorowni. Agregat
nr 2 jest to wytwornica wody lodowej RWH592.K.Eco do zabudowy wewnętrznej chłodzona
wodą - 2 sprężarki śrubowe Bitzer, R407, woda 6/12oC, dwa obiegi chłodnicze - moc chłodnicza
589 kW, moc elektryczna 133,5 kW
Do współpracy z agregatem zastosowano dwie wodne chłodnice wentylatorowe (dry cooler) typu
CAG 3600 o mocy chłodniczej 398 kW każda – parametry powietrza 40/45oC,
Tzas 35oC – glikol 35%.
Trzeci agregat (A3) chłodzony wodą dla central w wentylatorowniach WTA 2/2 i WTA3/2
zlokalizowany w wentylatorowni WTA 3. (hala w bud.1 obszar CF). Do współpracy z agregatem
przewidziano chłodnicę powietrzną zamontowaną na dachu wentylatorowi.
Agregat nr 3 jest to wytwornica wody lodowej RWE 3822.K do zabudowy wewnętrznej chłodzona
wodą – 4. sprężarek typu scroll, R407, woda 6/12oC, dwa obiegi chłodnicze o mocy chłodniczej
330 kW, moc elektryczna 61 kW
Do współpracy z agregatem zastosowano dwie wodne chłodnice wentylatorowe (dry cooler) typu
CAG 3500 o mocy chłodniczej 224 kW każda – parametry powietrza 40/45oC, Tzas 35oC – glikol
35%.
Chłód wytworzony w agregatach skierowany został na chłodnice wodne o mocy około 80 kW
każda, zamontowanych na kanałach nawiewnych central. Maksymalne zmniejszenie oporu na
chłodnicy 50 Pa. Wydajność chłodnicza chłodnic dobrano tak, aby schłodzenie powietrza
zewnętrznego nie było większe niż 12oC.
Każda z chłodnic umieszczonych na centralach wentylacyjnych sterowana będzie temperaturą
powietrza i załączana wraz ze swoją centralą.
Dodatkowe zapotrzebowanie chłodu zostało uzupełnione przez 22 chłodnice wentylatorowe,
miejscowe typu NPG-36-300R o mocy 20kW każda, dystrybuowane przez firmę JUWENT
z Warszawy. Dwie znajdują się w hali nr 2 a pozostałe w hali nr 1. Czynnikiem chłodniczym dla
hali nr 1 jest woda a dla hali nr 2 glikol. Każda z chłodnic miejscowych sterowana będzie
indywidualnie na zasadzie włącz-wyłącz w funkcji żądanej temperatury w pomieszczeniu.

Wykaz obiektów, urządzeń i armatury wodnej i elektrycznej podlegających
konserwacji:
hala w bud.1 obszar ABDE (centrala wentylacyjna WTA 1)
1. Agregat chłodniczy RWH 592 K kpl 1
2. Chłodnica wentylatorowa CAG 3600 kpl 2
3. Pompa TP 100-110/4 GQQE V=76m3/h, P=7,8mH2O, glikol 35% kpl 2
4. Pompa TP 100-110/4BAQE V=96,3 m3/h, P=7,4mH2O, woda T=6/12st°C kpl1
5. Pompa UPS 65-180 F V=31 m3/h, P=8,2 mH2O, woda T=6/12st°C kpl1
6. Pompa UPS 65-180 F V=34,3 m3/h, P=8,2 mH2O, woda T=6/12st°C kpl1
7. Pompa UPS 65-180 F V=31 m3/h, P=8 mH2O, woda T=6/12st°C kpl1
8. Zbiornik wody lodowej 1300 dm3 kpl1
9. Naczynie przeponowe N 140 3 bar kpl1
10. Naczynie przeponowe N 50 3 bar kpl2
11. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Dn 40 szt 1
12. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Dn 40 szt 2
13. Zbiornik na glikol o pojemności 1000 dm3 kpl 1
14. Pompa samozasysająca JP5 Grundfoss kpl 1
hala w bud.1 obszar CF (centrala wentylacyjna WTA 3)
1. Agregat chłodniczy RWE 3822 K kpl 1
2. Chłodnica wentylatorowa CAG 3500 kpl 2
3. Pompa TP 80-210/2 GQQE o V= 42,7 m3/h i H= 15,3 mH2O (glikol 35%) kpl 2
4. Pompa TP 100-70/4V=55 m3/h, P=5 mH2O, woda T=6/12st°C kpl1
5. Pompa UPS 40-180 F V=11,5 m3/h, P=9 mH2O, woda T=6/12st°C kpl1
6. Pompa UPS 65-180 F V=23 m3/h, P=8,9 mH2O, woda T=6/12st°C kpl1
7. Pompa UPS 40-180 F V=11,5 m3/h, P=7 mH2O, woda T=6/12st°C kpl1
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8. Zbiornik wody lodowej 2000 dm3 kpl1
9. Naczynie przeponowe N 80 3 bar kpl1
10. Naczynie przeponowe N 18 3 bar kpl2
11. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Dn 32 szt 1
12. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Dn 32 szt 2
13. Zbiornik na glikol o pojemności 500 dm3 kpl 1
14. Pompa samozasysająca JP5 Grundfoss kpl 1
hala w bud.2 (centrala wentylacyjna W 2)
1. Agregat chłodniczy RAE 1922 K kpl 1
2. Zbiornik wody lodowej 800 dm3 kpl1
3. Pompa TP 100-90/4 GQQE V=37,8 m3/h, P=6,2 mH2O, glikol 35% kpl 1
4. Pompa TP 65-90/4 GQQE V=15,8 m3/h, P=6,3 mH2O, glikol 35% kpl1
5. Pompa TP 65-90/4 GQQE V=15,8 m3/h , P=6 mH2O, glikol 35% kpl1
6. Pompa samozasysająca JP5 Grundfoss kpl 1
7. Zbiornik na glikol o pojemności 1500 dm3 kpl 1
8. Naczynie przeponowe N 200 3 bar kpl1
9. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Dn 40 szt 1
oraz 22 szt. dodatkowe chłodnice wentylatorowe, miejscowe typu NPG-36-300R..

Zakres czynności przeglądowych instalacji i urządzeń schładzania powietrza:
Kontrola wstępna obejmuje:
1. Czynności ogólne związane z działaniem instalacji i urządzeń
2. Oględziny zewnętrzne urządzenia, instalacji (sprawdzenie parametrów)
3. Przegląd przyrządów zabezpieczających
4. Kontrola korozji poszczególnych elementów urządzenia
5. Ocena szczelności układu
Kontrola szczegółowa obejmuje:
1. Informacja o stanie rzeczywistym urządzenia od użytkownika
2. Całkowita liczba godzin przepracowanych przez urządzenie
3. Stan techniczny podpór i zamocowań instalacji
4. Stan techniczny spawów i innych połączeń w instalacji
5. Stan techniczny izolacji termicznej (rurociągi, wymienniki) i ewentualna drobne naprawy
6. Kontrola zabezpieczeń części ruchomych (wentylatory, silniki)
7. Kontrola zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi
8. Kontrola zabezpieczeń przed oddziaływaniem ciepła i ewentualna drobna naprawa
9. Stan techniczny zaworów, manometrów, zaworów bezpieczeństwa i ewentualna wymiana
uszczelnień
10. Kontrola zanieczyszczeń powierzchni wymiany ciepła (wymienniki) i czyszczenie lub
odgrzybianie
- wymienniki zewnętrzne (na dachu) – mycie (wrzesień / październik po wyłączeniu
instalacji)
- wymienniki wewnętrzne – mycie i czyszczenie układu odprowadzania skroplin (wrzesień
/ październik - po wyłączeniu instalacji)
- chłodnice wentylatorowe, miejscowe typu NPG-36-300R - mycie i czyszczenie układu
odprowadzania skroplin (marzec / kwiecień i wrzesień / październik - po wyłączeniu
instalacji)
11. Kontrola pod kątem widocznych lub wykrytych wycieków substancji kontrolowanej (freon,
woda, glikol), kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego.
12. Liczba godzin pracy poszczególnych obiegów chłodniczych
13. Stan pomp: glikolu i wody (pobór prądu, hałas, widoczne przecieki)
14. Stan sprężarek: pobór prądu, hałas, powrót oleju
15. Kontrola parametrów działania obiegu chłodniczego:
- temperatura wejściowa/wyjściowa (parowacz)
- ciśnienie ssania
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- ciśnienia tłoczenia
- temperatura ssania w odległości 10 cm od sprężarki
- temperatura tłoczenia w odległości 10 cm od sprężarki
- temperatura przed filtrem
- różnica temperatur przed i za filtrem
- przegrzanie czynnika
- poziom oleju (czas pracy oleju)
16. Stan filtrów i ewentualne czyszczenie
17. Stan tacek spływu skroplin i czyszczenie lub odgrzybianie
18. Kontrola poprawności działania układów automatyki i zabezpieczeń sterowania
19. Kontrola połączeń elektrycznych (dokręcanie połączeń)
20. Kontrola automatyki sterującej i ich regulacja

Częstotliwość przeglądów
Dwa przeglądy w roku: (marzec / kwiecień i wrzesień / październik)
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