
Oczekiwane parametry urządzeń zamiennych oraz dodatkowych 

1) Agregat wody lodowej (Agregat WL): 

a. Wydajność 107 ÷ 110kW, przy parametrach: 

 Czynnik chłodniczy:     R410a lub R134a lub inny, 
dopuszczony do stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 czynnik chłodzony:     woda, 

 temperatura robocza czynnika chłodzonego:  12/70C, 

 temperatura otoczenia w trakcie pracy urządzenia: 350C, 

 współczynnik zabrudzenia wymiennika:   0,018 m2 0C/kW, 

 współczynnik SEER (EN 14825)    minimum 3,80. 
b. Wyposażenie: 

 Dwie sprężarki SCROLL, 

 trzy stopnie regulacji wydajności chłodniczej, 

 wymiennik parowacza płytowy lub mikrokanałowy, 

 wymiennik skraplacza lamelowy lub mikrokanałowy, 

 płynną regulację wentylatorów skraplacza, względem ciśnienia skraplania, 

 moduł pompowy z pompą o podnoszeniu roboczym min. 80kPa, naczyniem 
przeponowym, zaworem bezpieczeństwa dla instalacji strony wodnej, automatycznym 
odpowietrznikiem, manometrem do pomiaru ciśnienia po stronie wodnej. 

 manometry glicerynowe HP i LP układu ziębniczego, zamontowane na obudowie, po 
stronie panelu operatorskiego sterownika urządzenia. 

 rozdzielnicę elektryczną z osprzętem zabezpieczającym i wykonawczym, zgodnym 
z Polskimi wymogami obowiązujących norm i przepisów, pozwalającym na bezpieczną 
i prawidłową pracę urządzenia, 

 sterownik mikroprocesorowy, sterujący pracą urządzenia oraz posiadający możliwość 
zarządzania pozwoleniem na pracę przez zewnętrzne urządzenie sterujące oraz 
bezpotencjałowe wyjście alarmowe,  

 czujnik wycieku czynnika chłodniczego, połączonego ze sterownikiem agregatu WL, 

 ramę i obudowę urządzenia malowaną proszkowo i/lub cynkowaną ogniowo i/lub 
wykonaną z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, 

 zabudowaną komorę sprężarek dla prawidłowego działania czujnika wycieku czynnika, 

  przyłącza wodne przystosowane do złącza Victaulic, 

 certyfikat Eurovent, 

 ze wzglądu na ograniczoną powierzchnię podestu maszynowni, maksymalne wymiany 
urządzenia nie mogą przekroczyć: długość: 2,7m, szerokość: 1,25m. 

2) Naczynie przeponowe: 

a. Objętość naczynia:  50L. 

3) Pompa obiegu chłodzącego 

a. Parametry pompy nie gorsze, jak pompa Wilo-IPn 50/200-1,1/4. 

4) Sterowanie nadrzędne agregatami WL: 

a. Sterownik z możliwością: 

 Sterowania dwoma krokami (nowy oraz istniejący agregat WL ), 

 wejściem na pomiar temperatury w jednym punkcie (sprzęgło hydrauliczne), 

 dwoma wejściami do przyjmowania sygnałów alarmowych dwóch agregatów WL, 

 dwoma wyjściami do sterowania pozwoleniem na pracę poszczególnym urządzeniem, 

 dwoma wyjściami alarmowymi do załączania lampki sygnalizacyjnej w pomieszczeniu 
technicznym, 

 zasilaniem na 230V. 


