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Załącznik nr 2  

do zapytania ofertowego 

 

 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

  CZĘŚĆ NR 1 
  

  

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1 Regulator poziomu oleju w silniku.  
Opis urządzenia: automatyczne dozowanie oleju w zależności od poziomy w silniku ze zbiornika 
oleju umieszczonego powyżej poziomu silnika, 
Wymaga się zastosowania iglicowego zaworu pływakowego. Urządzenie powinno dodatkowo być 
wyposażone w styk informujący o przekroczeniu dopuszczalnych stanach oleju (maksimum, 
minimum).  
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  MURPHY 
LM302 oraz L129CK1 
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2 Wskaźnik poziomu oleju ze stykami elektrycznymi wysokiego i niskiego poziomu. 
Dane techniczne: 
- materiał obudowy: odlew aluminium; 
- transparentny element do odczytu poziomu cieczy: hartowane szkło;   
- maksymalne ciśnienie robocze: 0,69bar; 
- przyłącze procesowe: 1/2 NPT; 
- materiał pływaka: mosiądz; 
- regulacja załączenia styków dla pozimów: minimum i maksimum;  
- ilość styków (minimalny i maksymalny poziomu): 2  
- obciążalność styków: 2 A przy 30 VAC/DC. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np. FWMurphy 
seria L129. 
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  CZĘŚĆ NR 2 
  

  

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1 Prądnica synchroniczna jednołożyskowa 
 
Wymagania:  
- jednołożyskowa  
- do pracy ciągłej przy 200 [kWe]  
- temperatura pracy 125/40 °C, 
- dopuszczalna masa prądnicy gotowej do pracy 710 kg  
- wymiar kołnierza wg SAE J617 rozmiar SAE 1 
- wymiar tarczy wg SAE J620 tracza 14 cali 
- sprawność przy pełnym obciążeniu min 94,5%, 
- wymagana odległość w pionie od osi obrotu wału do podstawy 250 mm 
  
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np. prądnica 
Marelli MJB 250LB4 
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  CZĘŚĆ NR 3 
  

  

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1 Przepływomierz CH4/CO2  
 
Wymagania: 
- pomiar stężenia CH4 w mieszaninie  CH4/CO2 dokładność pomiaru ±2 % wartości mierzonej, 
- pomiar przepływu gazu CH4/CO2 w zakresie od 11 do 1000 [m3/h], dokładność pomiaru ±1,5 % 
wartości mierzonej, 
- przepływomierz powinien być wyposażony w przyłącza kołnierzowe DN100 PN10, 
- pomiar ciśnienia w celu przeliczenia strumienia objętości rzeczywistej na strumień objętości w 
warunkach normalnych, 
- przepływomierz wyposażony w wyświetlacz z aktualnym przepływem oraz stężeniem CH4,  
- przepływomierz wyposażony w 2 wyjścia prądowe oraz odczyt danych po protokole HARD  
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2 Przepływomierz do pomiaru przepływu i ciepła w obiegach (r-r glikolu etylenowego w wodzie o 
stężeniu do 50%) intercoolera oraz silnika, wraz z czujnikami temperatury i przelicznikem do 
określenia ciepła:  
 
• wymaga się bezinwazyjnego pomiaru przepływu i energii cieplnej; zakres pomiarowy 0,01 ... 25 
m/s, 
• możliwy pomiar przepływu na średnicach rur od Ø25 [mm] do Ø125 [mm] 
• Dokładność pomiaru: 
z kalibracją standardową ± 1,6 % wskazań ± 0,01 m/s 
z rozszerzoną kalibracją (opcja) ± 1,2 % wskazań ± 0,01 m/s 
z kalibracją na obiekcie (opcja) ± 0,5 % wskazań ± 0,01 m/s 
• Powtarzalność: ± 0,15% wskazań ± 0,01 m/s. 
• 1 kanał pomiarowy, do współpracy z bezinwazyjnymi sondami ultradźwiękowymi do cieczy 
• 2 wejścia temperaturowe Pt100/Pt1000 
• przenośny 
• zasilanie: 100...240 VAC 50/60 Hz 
• stopień ochrony obudowy IP65, temperatura pracy -20...+60ºC 
• wymagane wskazania: przepływu objętościowego, przepływu masowego, prędkości przepływu, 
energii cieplnej, licznika 
przepływu objętościowego i masowego, ilości ciepła 
• sygnały wyjściowe: 
1 x wyjście prądowe 0/4...20mA aktywne 
3 x wyjście binarne (optoprzekaźnikowe, ustawialne jako alarm lub wyjście impulsowe) 
• interfejs RS-232 
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3 Przepływomierz powierza zasysanego przez silnik spalinowy 
 
Wymagania: 
- pomiar przepływu powietrza w zakresie od 200 [Nm3/h] do 1200 [Nm3/h], 
- dokładność pomiaru ±2 % wartości mierzonej, 
- średnica rury przyłączeniowej lub instalacyjnej 150 mm, 
- temperatura gazu od -10°C do +45°C, 
- przynajmniej 2 wyjścia prądowe 4-20 mA oraz jedno impulsowe, 
- wyposażony w wyświetlacz z aktualnym przepływem oraz licznikiem przepływu, 
- wraz z przepływomierzem należy dostarczyć prostownice strumienia aby nie było konieczne  
stosowanie odcinków prostych. 
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4 Przepływomierz do gazów palnych  (acetylen C2H2 lub propen C3H6) 
 
Wymagania: 
- pomiar przepływu gazów (aceylen lub propen) w zakresie od 0,2 [Nm3/h] do 25 [Nm3/h], 
- dokładność pomiaru ±2 % wartości mierzonej, 
- średnica rury przyłączeniowej lub instalacyjnej 50 mm, 
- temperatura powietrza od -10°C do +30°C, 
- przynajmniej 2 wyjścia prądowe 4-20 mA oraz jedno impulsowe, 
- wyposażony w wyświetlacz z aktualnym przepływem (masowym [kg/h] lub objętościowym 
[Nm3/h]) oraz licznikiem przepływu. 
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5 Przepływomierz do gazów palnych  (propan techniczny lub propan/butan) 
 
Wymagania: 
- pomiar przepływu gazów (propan techniczny lub propan/butan) w zakresie od 0,2 [Nm3/h] do 25 
[Nm3/h], 
- dokładność pomiaru ±2 % wartości mierzonej, 
- średnica rury przyłączeniowej lub instalacyjnej 50 mm, 
- temperatura powietrza od -10°C do +30°C, 
- przynajmniej 2 wyjścia prądowe 4-20 mA oraz jedno impulsowe, 
- wyposażony w wyświetlacz z aktualnym przepływem (masowym [kg/h] lub objętościowym 
[Nm3/h]) oraz licznikiem przepływu. 
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6 Przepływomierz masowy do gazu CO2  
 
Wymagania: 
- pomiar przepływu gazów dwutlenku węgla  w zakresie od 0,2 [Nm3/h] do 80 [Nm3/h], 
- dokładność pomiaru ±2 % wartości mierzonej, 
- średnica rury przyłączeniowej lub instalacyjnej 50 mm, 
- temperatura powietrza od -10°C do +30°C, 
- przynajmniej 2 wyjścia prądowe 4-20 mA oraz jedno impulsowe, 
- wyposażony w wyświetlacz z aktualnym przepływem (masowym [kg/h] lub objętościowym 
[Nm3/h]) oraz licznikiem przepływu . 
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  CZĘŚĆ NR 4 
  

  

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1 Analizator spalin do pomiaru: O2, NO2, NO, CO, CH4, C3H8, prędkości przepływu [m/s], ciśnienia, 
temperatury  
 
Specyfikacja techniczna : 

parametr zakres 
pomiarowy 

dokładność rozdzielczość 

pomiar temperatury -40...+1200°C ±0,5°C (-40...+99,9°C) 

±0,5% mierz. wart. 

(+100...+1000°C) 

0,1°C 

pomiar O2 od 0 do 25 % obj. 0,2% obj. 0,1% obj. 

pomiar CO od 0 do 10000 
ppm 

±5% mierz.wart.(+200 do +2000 
ppm CO) 
±10% mierz.wart. (+2001 do 
+10000 ppm 
CO) 
±10 ppm CO (0 do +199 ppm 
CO) 

1 ppm 

pomiar NO 0...+4000 ppm ±5 ppm (0...+99 ppm) 
±5% mierz. wart. (+100...+1999 
ppm) 

1 ppm 
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±10% mierz. wart. 
(+2000...+4000 ppm) 

Pomiar CH4 100 do 
40,000 ppm 

±2 % mierzonej wartości 
(dodatkowy błąd) 

10ppm 

Pomiar CO2 od 0 do 50 % obj. ±0.3% obj. CO2+ 1% mierz. 
wart. (0 do 25%obj. CO2) 
±0.5% obj. CO2 + 1.5% mierz. 
wart. (>25 do 50% obj. CO2)  

 

Różnica ciśnień -40...+40 hPa ±1,5% mierz. wart. (-40...-3 
hPa) 
±0,03 hPa (-2,99...+2,99 hPa) 
±1,5% mierz. wart. (+3...+40 
hPa) 

0,01 hPa 

 

Wymagany osprzęt w zestawie : 

1. walizka transportowa  

2. sonda spalin  

3. rurka Pitota do pomiaru prędkości spalin  

4. wąż silikonowy długość 5 m  

Wymaga się aby analizator był wyposażony w: 

- kolorowy graficzny wyświetlacz  

- możliwość przedstawiania wyników pomiarowych w formie tabelarycznej jak i graficznej(wykres) 

- sterownik umożliwiający przechowywanie danych pomiarowych  

- możliwość zgrania uzyskanych wyników na zewnętrzny nośnik pamięci typu pamięć USB. 

- oprogramowanie umożliwiające prezentację uzyskanych wyników. 

    

  CZĘŚĆ NR 5    

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1 Kontroler szerokopasmowej sondy lambda umożliwiającym określenie składu mieszanki 
paliwowo- powietrznej zasilającej silnik spalinowy, poprzez pomiar zawartości tlenu w spalinach.  
Do  pomiaru  wykorzystywana  jest  szerokopasmowa  sonda  lambda. 
 
Skład zestawu: 
- kontroler szerokopasmowej sondy lambda;  
- szerokopasmowa sonda Lambda Bosch LSU 4.9; 
- wiązka przewodów w tym dodatkowy przewód do wyjścia analogowego, schemat podłączenia, 
tuleja do montażu czujnika Lambda (prowadnica). 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np. STAG seria 
AFR. 
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  CZĘŚĆ NR 6    

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1 Czujnik nadciśnienia z wewnętrznym elektronicznym przetwornikiem 4-20mA. 
 
Dane techniczne: 
- zakres pomiaru ciśnienia (względnego): 0 - 4bar; 
- temperatura medium: -20°C to +125°C; 
- materiał przyłącze procesowego: CrNi (stal nierdzewna); 
- stabilność długookresowa < 0,2%; 
- odporność na wibracje: 50g dla 10Hz do 2000Hz; 
- odporność na wstrząsy: 50g dla 3ms, 100g dla 2ms; 
- stopień ochrony: IP65; 
- napięcie zasilania: 10VDC do 30 VDC; 
- sygnał wyjściowy: 4-20mA, 2 -przewodowe; 
- przyłącze procesowe: G 1/2; 
- przyłącze elektryczne: wtyczka (DIN EN 175301-803, forma A, ex DIN 43650). 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np. Jumo seria 
401002/000. 
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2 Czujnik nadciśnienia z wewnętrznym elektronicznym przetwornikiem 4-20mA. 
 
Dane techniczne: 
- zakres pomiaru ciśnienia (względnego): 0 - 16bar; 
- temperatura medium: -20°C to +125°C; 
- materiał przyłącze procesowego: CrNi (stal nierdzewna); 
- stabilność długookresowa < 0,2%; 
- odporność na wibracje: 50g dla 10Hz do 2000Hz; 
- odporność na wstrząsy: 50g dla 3ms, 100g dla 2ms; 
- stopień ochrony: IP65; 
- napięcie zasilania: 10VDC do 30 VDC; 
- sygnał wyjściowy: 4-20mA, 2 -przewodowe; 
- przyłącze procesowe: G 1/4; 
- przyłącze elektryczne: wtyczka (DIN EN 175301-803, forma A, ex DIN 43650). 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  Jumo seria 
401002/000. 
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3 Czujniki temperatury, wkręcany, z serii VIBROtemp. 
 
Dane techniczne: 
- zakres pomiarowy:  -50 do +270°C (chwilowo do 300°C); 
- sygnał wyjściowy (oporowy): Ohm; 
- typ czujnika: 1 x Pt x 100; 
- klasa dokładności: B; 
- konstrukcja odporna na wibracje; 
- złącza wtykowe: 2 pinowe;  
- ochrona IP67 / IP69 zgodnie z normą DIN EN 60529 (IP69K zgodnie z DIN 40050); 
- średnica tulei ochronnej: 7,5 mm; 
- głębokość zanurzenia: 29 mm; 
- przyłącze: G3/8; 
- materiał tulei ochronnej: stal nierdzewna. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  Jumo seria 
902040/10. 
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4 Czujniki temperatury, wkręcany, z serii VIBROtemp. 
 
Dane techniczne: 
- zakres pomiarowy:  -50 do +270°C (chwilowo do 300°C); 
- sygnał wyjściowy (oporowy): Ohm; 
- typ czujnika: 1 x Pt x 1000; 
- klasa dokładności: B; 
- konstrukcja odporna na wibracje; 
- złącza wtykowe: 2 pinowe;  
- ochrona IP67 / IP69 zgodnie z normą DIN EN 60529 (IP69K zgodnie z DIN 40050); 
- średnica tulei ochronnej: 7,5 mm; 
- głębokość zanurzenia: 29 mm; 
- przyłącze: M12/1,5; 
- materiał tulei ochronnej: stal nierdzewna; 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np. Jumo seria 
902040/10. 
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5 Czujniki temperatury, wkręcany, z serii VIBROtemp. 
 
Dane techniczne: 
 
- zakres pomiarowy: -50 do +270°C (chwilowo do 300°C); 
- sygnał wyjściowy (oporowy): Ohm; 
- typ czujnika: 1 x Pt x 1000; 
- klasa dokładności: B; 
- konstrukcja odporna na wibracje; 
- złącza wtykowe: 2 pinowe;  
- ochrona IP67 / IP69 zgodnie z normą DIN EN 60529 (IP69K zgodnie z DIN 40050); 
- średnica tulei ochronnej: 7,5 mm; 
- głębokość zanurzenia: 29 mm; 
- przyłącze: M14/1,5; 
- materiał tulei ochronnej: stal nierdzewna. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  Jumo seria 
902040/10. 
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6 Czujnik ciśnienia z wewnętrznym elektronicznym przetwornikiem 0-10V. 
 
Dane techniczne: 
- zakres pomiaru ciśnienia (bezwzględnego): 0 - 2bar; 
- temperatura medium: -40°C to +80°C; 
- materiał przyłącze procesowego: stal 1.4305;  
- Liniowość/Histereza/Powtarzalność  < ± 0,4% FS 
- stopień ochrony: IP65; 
- napięcie zasilania: 10VDC do 30 VDC; 
- sygnał wyjściowy: 0-10V, 3 -przewodowa; 
- przyłącze procesowe: G 1/4; 
- przyłącze elektryczne: wtyczka (DIN EN 175301-803, forma A, ex DIN 43650). 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  B+B 
Thermo-Technik seria DRTR-ED. 
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7 Czujnik nadciśnienia z wewnętrznym elektronicznym przetwornikiem 4-20mA. 
 
Dane techniczne: 
- zakres pomiaru ciśnienia (względnego): 0 - 20kPa; 
- temperatura medium: -40°C to +80°C; 
- materiał przyłącze procesowego: stal nierdzewna typ 316L (DIN 1.4435); 
- Liniowość/Histereza/Powtarzalność  < ± 0,25% FS 
- stopień ochrony: IP65; 
- napięcie zasilania: 10VDC do 30 VDC; 
- sygnał wyjściowy: 4-20mA, 2 -przewodowy; 
- przyłącze procesowe: G 1/2 z płaską membraną; 
- przyłącze elektryczne: wtyczka (DIN EN 175301-803, forma A, ex DIN 43650). 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  K Keller-
Druckmesstechnik seria PR. 
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2 Czujnik temperatury gazów wydechowych (spalin): 
 
- termopara 1x NiCrNi (typu "K"); 
- średnica: 10mm (stożkowa);  
- maksymalna temperatura: 850°C dla termopary; 
- materiał: stal 1.4876; 
- długość czujnika L: 65mm; 
- element pomiarowy: wymienny; 
- połączenie: FEP-Kabel, drut splatany długośc 1m; 
- przyłącze procesowe: M14x1,5; 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np. . SIKA seria 
T10.     
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  CZĘŚĆ NR 7    

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1 Sygnalizator poziomu dla cieczy (gęstość cieczy: od 0,7 g/ml): 
 
Dane techniczne:  
- zestyk progowy: 1 kontaktron (maksymalne obciążenie 0,5A); 
- połączenie: 1/2 NPT; 
- materiał: stal nierdzewna 1.4305; 
- ciśnienie maksymalne: 5 bar; 
 - temperatura maksymalna medium: 120°C; 
- podłączenie: puszka, IP65. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  Kobold 
seria RFS. 
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  CZĘŚĆ NR 8    

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1 Rozłącznik zasilania z baterii akumulatorów (24VDC), dwutorowy ze stykiem pomocniczym i 
systemem blokowania np. na kłódkę   
 
Dane techniczne: 
- napięcie pracy maksymalne: 48V; 
- prąd maksymalny: 250 A w sposób ciągły, 800A do 5 minut, 2500A do 5 sekund;  
- stopień ochrony: IP65; 
- temperatura otoczenia: -40°C do + 85°C; 
- podłączenie (styki mocy): zaciski śrubowe M10; 
- styk pomocniczy sprzężony mechanicznie ze stykami głównymi typu NO;   
- podłączenie (styki pomocnicze): zaciski śrubowe M6; 
- obciążalność styków pomocniczych maksymalnie: 10A. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  
Electromecánica Cormar S.A. seria 530. 
 

1 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CZĘŚĆ NR 9    

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1 Zasilacz z funkcją prostownika do ładowania baterii rozruchowych przy agregatach prądotwórczych. 
Możliwość pracy buforowej z dołączonymi równolegle do akumulatora odbiorami. 
 
Dane techniczne: 
-  napięcie zasilania 1 fazowe (230V, ±10%); 
- częstotliwość napięcia zasilającego 50/60Hz 
- znamionowe napięcia wyjściowe 24V; 
- znamionowe prądy wyjściowe 20A; 
 - ograniczenie prądu załączenia <5A; 
- ograniczenie prądu ładowania baterii w zależności od pojemności baterii; 
- dokładność stabilizacji 1%; 
- napięcie tętnień (wartość międzyszczytowa) < 1% Un; 
- charakterystyka ładowania baterii IU zgodnie z DIN 41773; 
- sprawność > 85%; 
- temperaturowy zakres pracy +5 ÷ +40ºC; 
- rodzaj akumulatorów kwasowe otwarte / zamknięte, Ŝelowe, zasadowe. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  C&T Elmech 
seria LPS. 
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  CZĘŚĆ NR 10    

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1 Dwukierunkowy, śródliniowy deflagracyjny przerywacz płomienia do krótkotrwałego spalania. 
 
Wymagania:  
- przyłącze kołnierzowe DN 65, 
- wymienne zabezpieczenie, 
- dla substancji z grupy wybuchowości IIA, IIA1 oraz IIC 
- dopuszczalny spadek ciśnienia przy przepływie 70 [Nm3/h] mniejszy niż 5 mbar. 
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2 Dwukierunkowy, śródliniowy deflagracyjny przerywacz płomienia do krótkotrwałego spalania. 
 
Wymagania:  
- przyłącze kołnierzowe DN 50, 
- wymienne zabezpieczenie , 
- dla substancji z grupy wybuchowości IIA, IIA1 oraz IIC 
- dopuszczalny spadek ciśnienia przy przepływie 70 [Nm3/h] mniejszy niż 5 mbar. 
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  CZĘŚĆ NR 11    

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1 Zawór balansowy. 
 
Wymagania: 
 
- możliwość nastawy przepływu w zakresie od 4 do 8 m3/h przy różnicy ciśnień 20 kPa, 
- opuszczenia do pracy z glikolem etylenowym o stężeniu do 50%, 
- dopuszczenia do pracy z cieczą o temperaturze od – 20 °C do +110 °C. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np. zawór 
balansowy AB z kartridżem E-JUST.G.B DN50. 
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  CZĘŚĆ NR 12 
  

  

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1 Pompa cyrkulacyjna obiegu silnika  
 
Wymagania: 
- wysokość podnoszenia 15 [m H2O] 
- wydatek 20 [m3/h] H2O  
- uszczelnienie do r-r glikolu etylenowego 50% 
- uszczelnienie vitonowe (odporne na niewielka zawartość oleju w cieczy). 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  Grundfos 
TP 65-190/2. 

1 

  

2 Pompa cyrkulacyjna OBIEGU INTERCOOLERA 
 
Wymagania: 
- wysokość podnoszenia 12 [m H2O], 
- wydatek 10 [m3/h], 
- uszczelnienie do r-r glikolu etylenowego 50%, 
- zasilanie 3 fazowe 400V, 50 Hz. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  Grundfos 
TP40-190/2. 

1 
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3 Zawór trójdrogowy DN40 do regelacji temperatury w obiegu odprowadzenia ciepła przez mieszanie 
cieczy chłodzonej z dogrzaną.  
 
Wymaga się by: 
- zawór był dostarczony wraz z kompatybilnym siłownikiem zasilanym prądem stałym o napięciu 
24V, 
- siłownik zaworu posiadał wejścia sterujące 4-20 mA lub 2-10 V, 
- zawór pomiędzy przyłączami A-AB posiadał wysoką czelność ok. 0,05%KVs (preferowane 
wykonanie grzybkowego trzpienia jako element roboczy), 
- opór przepływu cieczy przez zawór przy maksymalnym otwarciu nie większy niż 15 [kPa] przy 
przepływie 10 [m3/h] 
- zawór był wyposażony w przyłącza kołnierzowe DN40, PN10, 
- zawór posiadał dopuszczenia do pracy z glikolem etylenowym w stężeniu do 50%, 
- zawór posiadał dopuszczenia do pracy z cieczą o temperaturze od – 20 °C do +110 °C. 

1 

  

4 Zawór trójdrogowy DN65 do regelacji temperatury w obiegu odprowadzenia ciepła przez mieszanie 
cieczy chłodzonej z dogrzaną.  
 
Wymaga się by: 
- zawór był dostarczony wraz z kompatybilnym siłownikiem zasilanym prądem stałym o napięciu 
24V, 
- siłownik zaworu posiadał wejścia sterujące 4-20 mA lub 2-10 V, 
- zawór pomiędzy przyłączami A-AB posiadał wysoką czelność ok. 0,05%KVs (preferowane 
wykonanie grzybkowego trzpienia jako element roboczy), 
- opór przepływu cieczy przez zawór przy maksymalnym otwarciu nie większy niż 15 [kPa] przy 
przepływie 20 [m3/h] 
- zawór był wyposażony w przyłącza kołnierzowe DN65, PN10, 
- zawór posiadał dopuszczenia do pracy z glikolem etylenowym w stężeniu do 50%, 
- zawór posiadał dopuszczenia do pracy z cieczą o temperaturze od – 20 °C do +110 °C. 

1 

  

5 Naczynie wzbiorcze 
 
Wymagania: 
- pojemność naczynia 80 dm3,  
- dopuszczenie do pracy przy ciśnieniu 6 bar, 
- dopuszczenie do pracy z r-r glikolu etylenowego o stężeniu do 50%, 
- temperatura pracy do 80 stopni C. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  Reflex 
NG80. 

1 

  

6 Zawór bezpieczeństwa układu ciepłowniczego. 
 
Wymagania : 
- dopuszczenie do pracy z roztworem glikolu etylenowego o maksymalnym stężeniu 50%, 
- początkowe ciśnienie otwarcia zaworu 2,5 bary, 
- zawór dobrany na moc ciepłowniczą 33 kW.  

1 

  

7 Zawór bezpieczeństwa układu ciepłowniczego. 
 
Wymagania : 
- dopuszczenie do pracy z roztworem glikolu etylenowego o maksymalnym stężeniu 50%, 
- początkowe ciśnienie otwarcia zaworu 2 bary, 
- zawór dobrany na moc ciepłowniczą 138 kW.  

1 

  

8 Pompa olejowa do przetłaczania oleju silnikowego 
 
Wymagania : 
- wydajność min 25 l/min 
- zasilanie 3 fazowe 400V 
- wymagane przyłącza 1”G, 
- maksymalna moc pompy 0,8 kW 

1 
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9 Czujnik nadciśnienia z wewnętrznym elektronicznym przetwornikiem 4-20mA. 
 
Dane techniczne: 
- zakres pomiaru ciśnienia (względnego): -30 - 30mbar; 
- temperatura medium: -25°C to +100°C; 
- materiał przyłącze procesowego: 1.4404 (AISI 316 L) 
- stabilność długookresowa < 0,2%; 
- odporność na wibracje: 25g dla 2Hz do 2000Hz; 
- odporność na wstrząsy: 500g dla 1ms; 
- stopień ochrony: IP65; 
- napięcie zasilania: 10VDC do 30 VDC; 
- sygnał wyjściowy: 4-20mA, 2 -przewodowe; 
- przyłącze procesowe: G 1/4; 
- przyłącze elektryczne: wtyczka (Pg 9, EN 175301-803-A, męska); 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np. Danfoss 
seria MBS 9300. 

1 

  

10 Czujniki temperatury z wymiennym wkładem pomiarowym. 
 
Dane techniczne: 
- maksymalna temperatura otoczenia 125°C; 
- rozmiar przyłącza elektrycznego Pg 11 (standard przyłącza elektrycznego EN 175301-803-A); 
- stopień ochrony IP65; 
- głębokość zanurzenia: 50mm; 
- liczba terminali:  3PC; 
- sygnał wyjściowy (oporowy): Ohm 
- materiał przyłącza: stal nierdzewna; 
- przyłącze: G1/2 
- średnica tulei ochronnej  8,0 mm; 
- materiał tulei ochronnej  AISI 316 Ti; 
- typ czujnika  1 x Pt x 100; 
- standard czujnika  EN 60751; 
- klasa dokładności: B; 
- wkład pomiarowy: wymienny wkład pomiarowy; 
- zakres pomiarowy:  -50 - 200°C. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  Danfoss 
seria MBT. 

2 

  

11 Czujniki temperatury z wymiennym wkładem pomiarowym. 
 
Dane techniczne: 
- maksymalna temperatura otoczenia 125°C; 
- rozmiar przyłącza elektrycznego Pg 11 (standard przyłącza elektrycznego EN 175301-803-A); 
- stopień ochrony IP65; 
- głębokość zanurzenia: 50mm; 
- liczba terminali:  3PC; 
- sygnał wyjściowy (oporowy): Ohm 
- materiał przyłącza: stal nierdzewna; 
- przyłącze: G1/2; 
- średnica tulei ochronnej  8,0 mm; 
- materiał tulei ochronnej  AISI 316 Ti; 
- typ czujnika  1 x Pt x 1000; 
- standard czujnika  EN 60751; 
- klasa dokładności: B; 
- wkład pomiarowy: wymienny wkład pomiarowy; 
- zakres pomiarowy:  -50 - 200°C; 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  Danfoss 
seria MBT. 

7 
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  CZĘŚĆ NR 13   
  

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1 Zawór kulowy kołnierzowy do gazów. 
 
Wymaga się aby zawór posiadał: 
- przyłącza kołnierzowe DN65, 
- dopuszczenia do pracy z gazami węglowodorowymi jak: metan, propan, butan, acetylen oraz 
tlenkiem węgla i wodorem (do 50% v/v) 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  Gamagaz 
SFF-65, DN 65. 

1 

  

2 Zawór kulowy kołnierzowy  
 
Wymaga się aby zawór posiadał: 
- przyłącza kołnierzowe DN50, 
- dopuszczenia do pracy z gazami węglowodorowymi jak: metan, propan, butan oraz tlenkiem węgla 
i wodorem (do 50% v/v) i acetylenem. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  Gamagaz 
zawór SFF-50, DN 50. 

1 

  

3 Filtr do gazu 
 
Wymagania: 
- przystosowany do pracy z gazami węglowodorowymi np. metan, propan, butan oraz tlenkiem 
węgla i wodorem (do 50% v/v) i acetylenem 
- ciśnienie wejściowe 50 – 80 mbar, 
- dopuszczalny spadek ciśnienia dla przepływu nominalnego 5 [mbar],  
- przepływ nominalny  60 [Nm3/h], 
- średnica oraz rodzaj przyłącza DN50, 
- klasa filtracji minimum 50 [µm]. 

1 

  

4 Manometr np. KFM 100RB100 
 
- wymagany zakres pomiaru od 0 do 100 [mbar] średnica tarczy 100 mm wraz z zaworem 
manometrycznym do pomiaru ciśnienia na gazie węglowodorowym np. metan, propan, butan  oraz 
tlenkiem węgla i wodorem (do 50% v/v) i acetylenem 

1 

  

5 Podwójny elektrozawór. Zawór podwójny elektromagnetyczny na ścieżkę gazową.  
 
Wymagania: 
- przystosowany do pracy z gazami węglowodorowymi np. metan, propan, butan, acetylen oraz 
tlenkiem węgla i wodorem (do 50% v/v) 
- ciśnienie wejściowe 50 – 80 mbar, 
- dopuszczalny spadek ciśnienia dla przepływu nominalnego 5 [mbar],  
- przepływ nominalny  60 [Nm3/h], 
- średnica oraz rodzaj przyłącza DN50 kołnierzowe, 
- zasłanie 24 V DC, 
- wyposażony w system kontroli szczelności zaworu. 

1 

  

6 Regulator stałoprężny (zawór zerowego ciśnienia-reduktor) w celu redukcji i stabilizacji ciśnienia 
gazu zasilającego. 
 
Wymagania: 
- do gazów węglowodorowych np. metan, propan, butan, acetylen oraz tlenku węgla 
- ciśnienie wejściowe 50 – 80 mbar, 
- ciśnienie wyjściowe – ciśnienie atmosferyczne,  
- przepływ nominalny  60 [Nm3/h], 
- średnica oraz rodzaj przyłącza DN50. 

1 A 
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7 Czujnik nadciśnienia dla gazów i powietrza ze stykiem przełączalnym. 
 
Dane techniczne: 
- zakres pomiarowy ciśnienia (względnego), regulowany: 30-150mbar; 
- temperatura medium: -15 do +70°C; 
- stopień ochrony: IP54; 
- 1 styk przełączalny (NO/NC); 
- obciążalność styku maksymalna: 10A (AC); 
- minimalny prąd łączeniowy styku: 20mA (DC); 
- przyłącze procesowe: G1/4; 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np. Dungs seria 
LGW.    

1 

  

   

A – w przypadku możliwości współpracy elementu z wodorem (maks. 50% v/v), od 

oferenta oczekuje się podania takiej informacji. 
   

  

  

  

 

  CZĘŚĆ NR 14 
  

  

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1 Modułowy sterownik dedykowany do nadzoru i kontroli gazowych agregatów prądotwórczych. 
 
Podstawowe dane funkcjonalne: 
- sterowanie wyłącznikiem głównym agregatu; 
- synchronizacja z siecią elektroenergetyczną;  
- nadzór trzech faz sieci (wysoka/ niska częstotliwość, napięcie, asymetria napięcia); 
- ochronę prądnicy (wysoka/ niska częstotliwość, napięcie, asymetria napięcia, prądów); 
- ciągłu pomiar wartości napięć, prądów, częstotliwości, poszczególnych mocy łącznie i na 
poszczególnych fazach;  
- sterowanie regulatorem obrotów i regulatorem napięcia w prądnicy; 
- automatyczny rozruch i zatrzymanie agregatu; 
- monitorowanie czujników analogowych/binarnych agregatu; 
- zliczanie liczby startów, ilości przepracowanych godzin;   
- zapis historii zdarzeń (alarmów, ostrzeżeń, zmian parametrów); 
- posiadać możliwość definiowania dodatkowych parametrów i funkcji (zaimplementowane PLC); 
- nastawa parametrów po wprowadzeniu odpowiedniego kodu dostępu (7 poziomów); 
- wyposażony w protokół komunikacyjny Modbus (RS485 i TCPIP); 
- wyposażony w protokół komunikacyjny CAN (komunikacja z zewnętrznymi modułami I/O, ECU); 
- możliwość komunikacji z dedykowanymi modułami I/O i innymi sterownikami tego samego typu. 
- posiadające oprogramowanie dedykowane przez producenta sterownika do konfigurowania i  
monitorowania.       
 
Podstawowe dane techniczne: 
- wykonanie modułowe;  
- 16 wejść binarnych (BI);           - 16 wyjść binarnych (BO); 
- 4 programowalne (U, I, R) wejścia analogowe (AI); 
- 1 wyjścia analogowe prądowe (AO); 
- wejścia pomiaru napięć faz L1, L2, L3 agregatu;      - wejścia pomiaru prądów faz L1, L2, L3 
agregatu; 
- wejścia pomiaru napięć faz L1, L2, L3 sieci; 
- wyjścia sterownia regulatorem obrotów i regulatorem napięcia prądnicy; 
- gniazdo: RJ45 i DB9 i USB; 
- gniazdo do komunikacji z zewnętrznym panelem sterowniczym; 
- gniazda: CAN1 i CAN2 do komunikacji z zewnętrznymi modułami I/O, ECU.     
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. ComAp 
seria sterowników IS.      

1 

(A) 
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2 Moduł kompaktowy wejść/wyjść analogowych i binarnych kompatybilny programowo ze 
sterownikiem agregatu.  
Podstawowe dane techniczne: 
- 8 wejść binarnych; 
- 8 wyjść binarnych; 
- 4 programowalne wejścia analogowe (możliwość odczytu: Pt100/°C, Ni100/°C, 0–250Ω, 0–
100mV,0–20mA); 
- 1 wyjścia analogowe prądowe (zakres 4–20mA); 
- zasilanie 24VDC; 
- gniazdo do komunikacji CAN ze sterownikiem agregatu; 
- stopień ochrony IP20. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. ComAp 
seria IGS–PTx. 

3 

  

3 Panel obsługi z przyciskami (Start, Stop, Reset, Zatwierdzenie, Anulowanie, Nastawy, Historia, Info, 
Strzałki góra/dół) kompatybilny ze sterownikiem agregatu. Wyświetlacz kolorowy, ciekłokrystaliczny 
TFT o przekątnej  8” lub wyższej, rozdzielczości 800x600 lub wyższej. Posiadający 1 gniazdo USB 
przeznaczone do odczytu i zapisu pamięci masowych (obsługa minimum 1GB). Gniazdo komunikacji 
ze sterownikiem agregatu. Napięcie zasilania 24VDC,  
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. ComAp 
seria IV.  

1 

  

4 Moduł kompaktowy wejść analogowych kompatybilny programowo ze sterownikiem agregatu.  
 
Podstawowe dane techniczne: 
- 8 programowanych wejść analogowych (możliwość odczytu: Pt100/°C, Pt1000/°C, Ni100/°C, 
Ni1000/°C, Termopary J/°C,  Termopary K/°C, sygnały: 0–20mA pasywne i aktywne, 0 ± 20mA 
aktywne, 0-2400Ω, 0–2,4V,  ±1V, 0–100mV); 
- zasilanie 24VDC; 
- gniazdo do komunikacji CAN ze sterownikiem agregatu; 
- stopień ochrony IP20;   
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. ComAp 
seria IS–AIx. 

2 

  

   
UWAGA: Wszystkie elementy zawarte w wyżej opisanej części muszą być całkowicie  
kompatybilne ze sobą. 
 
  

  

  Elementy z literką „(A)” w polu „Uwagi” -  Zamawiający używa systemów zdalnego 
monitoringu i nadzoru pracy agregatów prądotwórczych przez sieć internetową firmy 
ComAp oraz firmy MTU. Składane przez Oferentów oferty dostawy wyżej opisanego 
sterownika agregatu muszą być kompatybilne z używanymi systemami monitoringu, w 
celu realizacji spójnych procesów produkcyjnych i usługowych w zakładzie 
Zamawiającego.    
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  CZĘŚĆ NR 15 
  

  

LP OPIS ILOŚĆ UWAGI 

1 Akumulator - zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 12 Ah, możliwość 
komunikacji z QUINT UPS-IQ. 
 
Dane techniczne: 
- napięcie nominalne: 24VDC; 
- nominalna pojemność: 12Ah; 
- pozycja montażowa: poziomo na szynie DIN NS35 (EN 60715); 
- temperatura otoczenia (praca): 0°C ... 40°C; 
- szerokość (maksymalna): 205mm. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria UPS-BAT/VRLA. 

1 

  

2 Woltomierz tablicowy z ustrojem elektromagnetycznym i z przełącznikiem wyboru. 
 
Dane techniczne:  
- woltomierz z przełącznikiem wyboru 6-cio pozycyjny, bez pozycji "zero" L1-L3, L2-L3,L1-L2, L1-N, 
L2-N, L3-N; 
- pomiar napięcia międzyfazowego (bezpośrednie): 120V ... 500V   
- częstotliwość napięcia: 45 Hz ... 65 Hz 
- długośc podziałki: 63mm; 
- klasa dokładności: 1,5; 
- maksymalna napięcie robocze: 300V; 
- próba napięciowa: 3,5kV; 
- stopień ochrony: IP52 dla przedniej strony obudowy; 
- wymiary zewnętrzne: 72 mm x 72 mm x 66 mm; 
- pozycja pracy: pionowa; 
- przyłącze elektryczne: zaciski śrubowe wraz z osłonami zacisków; 
- wymienna skala - skala biała 90°, nadruk czarny. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Gossen 
Müller & Weigert seria EQB. 

1 

  

3 Amperomierz tablicowy z ustrojem elektromagnetycznym. 
 
Dane techniczne:  
- przekładnia 400/5A pomiar za pomocą przekładników prądowych; 
- częstotliwość napięcia: 45 Hz ... 65 Hz 
- długość podziałki: 63mm; 
- klasa dokładności: 1,5; 
- maksymalna napięcie robocze: 600V; 
- próba napięciowa: 5,8kV; 
- stopień ochrony: IP52 dla przedniej strony obudowy; 
- wymiary zewnętrzne: 72 mm x 72 mm x 66 mm; 
- pozycja pracy: pionowa; 
- przyłącze elektryczne: zaciski śrubowe wraz z osłonami zacisków; 
- wymienna skala - skala biała 90°, nadruk czarny. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Gossen 
Müller & Weigert seria EQB. 

3 
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4 Termostat regulowany do szaf sterowniczych do sterownia wentylacją i ogrzewaniem. 
   
Dane techniczne: 
- styki/zakres temperatur: NC 0-60°C NO 0-60°C.  
- typ czujnika: bimetal termostatyczny; 
- histereza temp. załączania: 7°K 
- typ styku: migowy; 
- podłączenie: przyłącze 4-polowe 2,5mm2; 
- obciążenie na styku: 10 A 250 V AC; DC 30 W (2 A 250 V AC z cos φ=0,6; 2 A 250 V AC z cos φ=0,6 
obciążenie indukcyjne); 
- trwałość: >100 000 cykli łączeniowych; 
- stopień ochrony: IP 20; 
- montaż: szyna DIN 35mm (EN 50022); 
- rodzaj obudowy: tworzywo sztuczne. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Alfaelectric 
seria TH. 

1 

  

5 Termostat regulowany do szaf sterowniczych do sterownia wentylacją.   
 
Dane techniczne: 
- styki/zakres temperatur: NO 0-60°C.  
- typ czujnika: bimetal termostatyczny; 
- histereza temp. załączania: 7°K 
- typ styku: migowy; 
- podłączenie: przyłącze 2-polowe 2,5mm2; 
- obciążenie na styku: 10 A 250 V AC; DC 30 W (2 A 250 V AC z cos φ=0,6; 2 A 250 V AC z cos φ=0,6 
obciążenie indukcyjne); 
- trwałość: >100 000 cykli łączeniowych; 
- stopień ochrony: IP 20; 
- montaż: szyna DIN 35mm (EN 50022); 
- rodzaj obudowy: tworzywo sztuczne. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Alfaelectric 
seria TH. 

2 

  

6 Przemiennik częstotliwości z wewnętrznym filtrem sieciowym EMC, zakres moc 1,1kW, prąd 
wyjściowy 3,6A, częstotliwość wyjściowa 0...500Hz, sterowanie napędem skalarne U/f, napięcie 
zasilania 3x380..480V, stopień ochrony: IP20, wyjścia analogowe (4-20mA/0-10V): ilość 2, wejścia 
cyfrowe (programowalne): ilość 5, wyjścia analogowe (programowalne): ilość 1, wyjścia cyfrowe 
(programowalne/przekaźnik): ilość 1/1, wymiary: wys x szer x głęb 202 x 70 x 161.            
 
W ZESTAWIE Z 
 
Panel sterowania (zaawansowany) do przemiennika częstotliwości, posiadający alfanumeryczny 
wyświetlacz, informacje w języku polskim. Panel wyposażony w zegar czasu rzeczywistego, 
możliwość zapisu i kopiowania parametrów z jednego przemiennika do drugiego. Możliwość 
montażu panelu na elewacji szafy sterowniczej jak i na przemienniku częstotliwości. 
 

2 

  

7 Gniazdo 230VAC 16A z bolcem na szyne TS35 np. GE seria MSC. 1   

8 Moduł podświetlania przełączników z serii Pegasus (Giovenzana) o średnicy montażu 22mm. 
 
Dane techniczne:     
- źródło światła: dioda LED.    
- zasilanie 24VAC/DC; 
- częstotliwość napięcia pracy: 50Hz; 
- kolor biały; 
- przyłącze elektryczne: śrubowe. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Giovenzana 
seria Pegasus. 

5 
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9 Lampka diodowa sygnalizacyjna na elewację. 
 
Dane techniczne: 
- zasilanie 24VAC/DC; 
- częstotliwość napięcia pracy: 50Hz; 
- stopień ochrony: IP65; 
- kolor czerwony; 
- średnica montażu 22mm (otwory zgodne z normami IEC/EN 60947-5-1, CENELEC EN50007); 
- przyłącze elektryczne: śrubowe; 
- żywotność elektryczna: > 30000h; 
- jasność: > 60 cd/m3; 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Giovenzana 
seria Pegasus. 

4 

  

10 Lampka diodowa sygnalizacyjna na elewację. 
 
Dane techniczne: 
- zasilanie 24VAC/DC; 
- częstotliwość napięcia pracy: 50Hz; 
- stopień ochrony: IP65; 
- kolor żółta; 
- średnica montażu 22mm (otwory zgodne z normami IEC/EN 60947-5-1, CENELEC EN50007); 
- przyłącze elektryczne: śrubowe; 
- żywotność elektryczna: > 30000h; 
- jasność: > 60 cd/m3. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np. Giovenzana 
seria Pegasus. 

2 

  

11 Przycisk z podświetlaną nasadką na elewację. 
 
Dane techniczne: 
- monostabilny; 
- kolor zielony; 
- średnica montażu 22mm (otwory zgodne z normami IEC/EN 60947-5-1, CENELEC EN50007); 
- przyłącze elektryczne: śrubowe. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Giovenzana 
seria Pegasus. 
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12 Obejma mocująca do podstawek przekaźnikowych np. Finder seria 97.01  4   

13 Gniazdo przekaźnika do miniaturowych przekaźników mocy z 1 lub 2 stykami przełącznymi lub 
przekaźników półprzewodnikowych tej samej konstrukcji (z serii RIF-1), złącze "Push-in", z 
możliwością wetknięcia modułu wejściowego/przeciwzakłóceniowego, do montażu na szynie TS35. 
 
Dane techniczne: 
Dopuszczalne napięcie nominalne cewki przakaźnika: 250 V AC / DC 
Prąd znamionowy IN: max. 13 A (w zależności od aplikacji / montaż) 
Temperatura otoczenia (praca): -40 ° C ... 85 ° C (w zależności od zastosowania / montaż) 
Sposób połączenia: Push-in 
Gabaryty (maksymalne): 
Szerokość: 16 mm 
Wysokość: 96 mm 
Głębokość z uchwytem utrzymującym: 75 mm. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact. 

15 
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14 Kompletny, zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem "Push-in", składający się z gniazda 
przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy i uchwytu. 
Wykonanie styku: 4 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe cewki: 230VAC. 
Dane techniczne: 
Nominalne napięcie wejściowe cewki: 230 VAC 
Wskaźnik napięcia zasilania: Żółty LED 
Obwód ochronny / komponent: Warystor 
Typ styku: 4 zestyki przełączne 
Materiał styków: AgNi 
Maksymalne napięcie: 250 V AC / DC 
Maksymalny prąd łączeniowy: 16 A (20 ms, N/O) 
Ograniczenie prąd ciągły: 5A 
Gabaryty (maksymalnie): 
Szerokość: 31 mm 
Wysokość: 96 mm 
Głębokość: 75 mm 
Temperatura otoczenia (praca): -40 ° C ... 50 ° C 
Tryb pracy: 100% współczynnik pracy 
Żywotność mechaniczna: 2 x 10*7 cykli 
Sposób połączenia: Push-in. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria RIF-2. 

1 

  

15 Kompletny, zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem "Push-in", składający się z gniazda 
przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy i uchwytu. 
Wykonanie styku: 4 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe cewki: 24 VDC. 
 
Dane techniczne: 
Nominalne napięcie wejściowe cewki: 24 V DC 
Wskaźnik napięcie zasilania: Żółty LED 
Obwód ochronny / komponent: dioda tłumiąca 
Typ styku: 4 zestyki przełączne 
Materiał styków: AgNi 
Maksymalne napięcie: 250 V AC / DC 
Maksymalny prąd rozruchowy: 16 A (20 ms, N / O) 
Ograniczenie prąd ciągły: 6A 
Gabaryty (maksymalne):  
Szerokość: 31 mm 
Wysokość: 96 mm 
Głębokość: 75 mm 
Temperatura otoczenia (praca): -40 ° C ... 60 ° C 
Rodzaj pracy:  100 % współczynnik pracy  
Żywotność mechaniczna: Ok. 2 x 107 cykli 
Sposób połączenia: Push-in 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria RIF-2. 

44 

  

16 Uchwyt przekaźnika, z funkcją wyrzutnika i mocowaniem dla materiałów oznaczeniowych, pasuje do 
gniazda przekaźnika z serii RIF-1, do miniaturowych przekaźników mocy i przekaźników 
półprzewodnikowych o wysokości 25 mm. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact. 

15 
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17 Przekaźnik bezpieczeństwa do zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 1, SIL CL 1, 
kat. 1, PL c, w zależności od aplikacji do SIL 3, SIL CL 3, kat. 4, PL e, 
praca jednokanałowa, 4 tory prądowe zezwolenia, US = 24 V AC/DC, wtykowe złączki z zaciskami 
śrubowymi. 
 
Dane techniczne: 
Rodzaj montażu: montaż na szynie DIN 
Pobór prądu: 0 mA (z nas / IX do S34) 
Typowy czas reakcji: <65 ms (automatyczny start) <40 ms (start manualny) 
Czas regeneracji: <1 s 
Typ styku: 4 tory aktywujące 1 tor sygnalizacyjny 
Materiał styków: AgSnO2 
Maksymalne napięcie: 250 V AC / DC (przestrzegać krzywej obciążenia) 
Minimalne napięcie: 5 V AC / DC 
Maksymalny prąd rozruchowy: 20 A (DeltaT 100ms) 
Prąd rozruchowy, minimalna: 10 mA 
Typ przekaźnika: Elektromechaniczny przekaźnik zgodnie z normą EN 50205 
Stopień ochrony: IP20 
Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe 
Temperatura otoczenia (praca): -20 ° C ... 65 °C 
Gabaryty (maksymalne): 
Szerokość: 25 mm 
Wysokość: 99 mm 
Głębokość: 115 mm 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria PSR-SCP. 
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18 Wtykany przekaźnik miniaturowy, ze stykiem mocy, 2 stykami przełącznym, z przyciskiem testu, 
mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, LED stanu, diodą gaszącą, polaryzacją A1+, A2, 
napięciem wejściowym 24 V AC. 
 
Dane techniczne: 
Nominalne napięcie wejściowe cewki: 24 V DC 
Typ styku: 2 PDT 
Materiał styków: AgNi 
Maksymalne napięcie: 250 V AC / DC 
Maksymalny prąd łączeniowy: 16 A (20 ms) 
Ograniczenie prąd ciągły: 8 A 
Gabaryty (maksymalne): 
Szerokość: 13 mm 
Wysokość: 30 mm 
Głębokość: 25 mm 
Temperatura otoczenia (praca): -40 ° C ... 70 ° C 
Żywotność mechaniczna: 5 x 10*6 cykli 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria REL-MR. 

15 
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19 Wtykany przekaźnik miniaturowy, ze 1 przełączalnym stykiem mocy, z przyciskiem testu, 
mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, polaryzacją A1+, A2, napięciem wejściowym 24 V AC. 
 
Dane techniczne: 
Nominalne napięcie wejściowe cewki: 24 V DC 
Typ styku: 1 PDT 
Materiał styków: AgNi 
Maksymalne napięcie: 250 V AC / DC 
Maksymalny prąd styków: 25A 
Ograniczenie prąd ciągły: 16A 
Gabaryty (maksymalne): 
Szerokość: 13 mm 
Wysokość: 40 mm 
Głębokość: 30 mm 
Temperatura otoczenia (praca): -40 ° C ... 70 ° C 
Żywotność mechaniczna: 10 x 10*6 cykli 
WRAZ Z 
- Gniazdo przekaźnika do miniaturowych przekaźników mocy z 1 stykiem przełącznymi , złącze 
śrubowe, z możliwością wetknięcia modułu  wejściowego/przeciwzakłóceniowego, do montażu na 
szynie TS35,  
- Moduł zabezpieczający (dioda LED zielony + dioda, 6-24VDC) do przekaźników  
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Finder seria 
46.61. 
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20 Przekaźnik impulsowy. 
 
Dane techniczne: 
- liczba biegunów: 2P; 
- kombinacja styków: 2NO 
- [In] prąd znamionowy: 16A 
- rodzaj sieci: AC; 
- wartość napięcia sterującego: 230...240 V AC 50Hz; 
- typ sterowania: odłączenie cewki; 
- sterowanie: zdalne i ręczne; 
- typ sygnału sterującego: impuls;  
- częstość łączeń: 5 operacji przełączania/minutę;  
- czas trwania impulsu: 50ms...1 s; 
- sygnalizacja lokalna: wskaźnik: zał/wył; 
- montaż: stacjonarny, szyna DIN. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Schneider 
seria ITL. 
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21 Przekaźnik czasowy 10 funkcyjny: 
 
- 5 funkcji czasowych sterowania napięciem zasilania); 
- 4 funkcje czasowe które są sterowanych poprzez wejście sterujące; 
- 1 funkcja przekaźnika bistabilnego (pamięciowego); 
-  napięcie zasilania AC/DC 12 - 240 V lub AC 230 V; 
- zestyki wyjściowe: 3x przełączny 8A; 
- sygnalizacja pracy diodą LED; 
- wykonanie 1-modułowe, mocowanie na szynę DIN. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. ElkoEP seria 
CRM. 
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22 Przekaźnik do nadzorowania napięcia:  
 
- nadzoruje napięcie w zakresie AC 48 - 276V; 
- możliwość nadzorowania Umin i Umaks oddzielnie; 
- ustawialna zwłoka 0 - 10 s (dla eliminacji krótkotrwałych zaników lub przekroczeń napięcia); 
- dolny próg (Umin) ustawia się w % progu górnego (Umax); 
- 3-progowa sygnalizacja za pomocą podwójnej LED - sygnalizuje normalny stan i stany błędów; 
- zasilanie wykonuje się napięcia nadzorowania (dokonuje pomiaru własnego zasilania); 
- wykonanie 1-fazowe; 
- 1-modułowe wykonanie na szynę DIN. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. ElkoEP seria 
HRN. 
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23 Przekaźnik nadzoru napęcia w trzech fazach:  
 
- wielofunkcyjne przekaźniki nadzorcze; 
- nadzór kolejności faz i zaniku fazy; 
- możliwość podłączenia przewodu neutralnego; 
 - napięcie zasilania z napięcia mierzonego; 
-  1 zestyk przełączny: 1P; 
- obciążenie zestyku: 5A/250VAC w kategorii AC1. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Relpol seria 
MR-EU. 
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24 Przekaźniki czasowy z niezależną regulacją czasu T1 i T2: 
 
- 7 wersji przekaźników czasowych z następującymi funkcjami: ER, EWa, EWs, EWu+NWu, Ii+Ip, 
WsWa, Wt*  
- 8 zakresów czasowych: 1s, 10s, 1min, 10min, 1h, 10h, 1d, 10d;  
- zakres napięcia zasilania: 12...240V AC/DC; 
- 1 zestyk przełączny (1P);  
- obciążalność zestyku: 16A/250V AC w kategorii AC1. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Relpol seria 
MT-T. 
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25 Przekaźnik interfejsowy z wyjściem stykowym 1P, montaż na szynie 35mm. 
  
Dane techniczne: 
Nominalne napięcie wejściowe cewki: 230 VAC; 
Wskaźnik pracy: zielony LED; 
Typ styku: 1 zestyk przełączalny; 
Materiał styków: AgSnO2; 
Maksymalne napięcie: 250 V AC / DC; 
Maksymalny prąd łączeniowy: 10A (10 ms); 
Ograniczenie prąd ciągły: 8A; 
Gabaryty (maksymalnie): 
Szerokość: 7 mm; 
Wysokość: 80 mm; 
Głębokość: 94 mm; 
Temperatura otoczenia (praca): -40 ° C ... 50°C; 
Żywotność mechaniczna: 2 x 10*7 cykli; 
Sposób połączenia przewodów: śrubowe. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Relpol seria 
PI6. 
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26 Przekaźnik interfejsowy z wyjściem stykowym 1P, montaż na szynie 35mm.  
 
Dane techniczne: 
Nominalne napięcie wejściowe cewki: 24VDC; 
Wskaźnik pracy: zielony LED; 
Typ styku: 1 zestyk przełączalny; 
Materiał styków: AgSnO2; 
Maksymalne napięcie: 250 V AC / DC; 
Maksymalny prąd łączeniowy: 10A (10 ms); 
Ograniczenie prąd ciągły: 8A; 
Gabaryty (maksymalnie): 
Szerokość: 7 mm; 
Wysokość: 80 mm; 
Głębokość: 94 mm; 
Temperatura otoczenia (praca): -40 ° C ... 50°C; 
Żywotność mechaniczna: 2 x 10*7 cykli; 
Sposób połączenia przewodów: śrubowe. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Relpol seria 
PI6. 
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27 Przekaźnik interfejsowy półprzewodnikowy z wyjściem stykowym 1P, montaż na szynie 35mm.  
 
Dane techniczne: 
Nominalne napięcie wejściowe cewki: 5...32VDC; 
Wskaźnik pracy: zielony LED; 
Typ styku: triakiem jako elementem wykonawczym o obciążalności 1,2A/400VAC; 
Maksymalne napięcie: 400VAC/DC; 
Maksymalny prąd łączeniowy: 30A (10 ms); 
Ograniczenie prąd ciągły: 1,2A; 
Gabaryty (maksymalnie): 
Szerokość: 7 mm; 
Wysokość: 80 mm; 
Głębokość: 94 mm; 
Temperatura otoczenia (praca): -40 ° C ... 50°C; 
Sposób połączenia przewodów: śrubowe. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Relpol seria 
PI6. 
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28 Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny, wąskoprofilowy. 
 
Dane techniczne: 
- 9 funkcji czasowych (trybu pracy - DIPSWITCH); 
- zakres zliczania 0,1s -10dni; 
- napięcie sterujące 230VAC; 
- typ styku: 1 styk zwierny; 
- znamionowy prąd obciążenia styków kat. AC1: 6A/250VAC; 
- znamionowy prąd obciążenia styków kat. DC1: 6A/30VDC; 
- przyłącze elektryczne: śrubowe. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Relpol seria 
PIR. 
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29 Przekładnik trójfazowy montowany na szyny miedziane. 
 
Dane techniczne: 
- prąd pierwotny/wtórny, moc, klasa: 3x400A/5A  5VA  1; 
- prąd znamionowy ciągły Icth: 1,0 x In; 
- nominalny krótkotrwały Ith: 60 x In, 1sek.; 
- maksymalne napięcie pracy Um : 0,72kV; 
- napięcie probiercze izolacji: 3 kV, 50 Hz, 1 min.; 
- nominalna częstotliwość znamionowa: 50 Hz; 
- klasa izolacji: E; 
- maksymalny wymiary szyn: 30x10mm;    
- rozstaw pomiędzy środkami szyn: 45mm. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. MBS AG 
seria ASRD. 
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30 Zasilacz/separator/przetwornik sygnałów. 
 
Pełne oddzielenie galwaniczne obwodów; (We-Wy, We-Zas, Wy-Zas); 
Możliwość wyboru sygnałów wejściowego i wyjściowego (prąd, napięcie); 
Dane wejściowe: 4…20mA;  
Dane wyjściowe: 4…20mA;  
Oddzielenie galwaniczne: optoelektroniczne: odporność na przebicie (test) napięcie 1,5kVAC, 50 Hz, 
1min; 
Napięcie zasilania: 24VDC +/- 20%; 
Temperatura otoczenia 5...60°C; 
Wilgotność względna 30...80%; 
Stopień ochrony IP20; 
Obudowa do montażu na szynie TS35; 
Wymiary (maksymalne): szerokość x wysokość x głębokość: 13 x 100 x 115 mm. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Aplisens 
seria ZSP. 
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31 Grzałka bezwentylatorowa do szaf sterowniczych. 
 
Dane techniczne: 
- ciągła moc grzewcza przy 10°C: 130 W - 150 W; 
- napięcie znamionowe robocze: 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz; 
- przyłącze: zacisk szybkoprzyłączeniowy; 
Gabaryty (maksymalne): 
- szerokość: 90 mm; 
- wysokość: 180 mm; 
- głębokość: 75 mm. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Rittal seria 
SK 3105. 

1 A 
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32 Wentylator filtrujący kompletny do szaf sterowniczych. 
 
- wydajność 55m3/h dla DC;  
- stopień ochrony IP 54; 
- kompletnie jednostka, łącznie z matą filtracyjną; 
- zasilanie 24VDC;  
- RAL 7035; 
- wymiary (wycięcie) montażowe: szerokość: 124 mm, wysokość: 124 mm; 
- wentylator diagonalny, silnik prądu stałego; 
WRAZ Z  
Filtr wylotowy kompletny standardowy do wentylatora filtrującego 55m3/h 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Rittal seria 
SK 3238 

1 A 

33 Wentylator filtrujący kompletny do szaf sterowniczych. 
 
- wydajność 230m3/h dla 50 Hz;  
- stopień ochrony IP 54; 
- kompletnie jednostka, łącznie z matą filtracyjną; 
- zasilanie 230VAC, 1 fazowe, 50 Hz/60 Hz;  
- RAL 7035; 
- wymiary (wycięcie) montażowe: szerokość: 224 mm, wysokość: 224 mm; 
- wentylator diagonalny, samobieżny silnik o biegunach dzielonych; 
WRAZ Z 
Filtr wylotowy kompletny standardowy do wentylatora filtrującego 230m3/h np. Rittal seria SK 
3241.  
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Rittal seria 
SK3241 

1 A 

34 Wentylator filtrujący kompletny do szaf sterowniczych. 
- wydajność 700m3/h dla 50 Hz;  
- stopień ochrony IP 54; 
- kompletnie jednostka, łącznie z matą filtracyjną; 
- zasilanie 230VAC, 1 fazowe, 50 Hz/60 Hz;  
- RAL 7035; 
- wymiary (wycięcie) montażowe: szerokość: 292 mm, wysokość: 292 mm; 
- wentylator diagonalny, 1fazowy silnik kondensatorowy; 
WRAZ Z 
Filtr wylotowy kompletny standardowy do wentylatora filtrującego 700m3/h np. Rittal seria SK 
3243.  
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Rittal seria 
SK3243. 

1 A 

35 Kieszeń na schematy. 
 
Do mocowania w ramie rurowej drzwi w dowolnej wysokości. 
Wymiary: Głębokość: 90 mm 
Do drzwi szafy o szerokości: 600 mm 
Wymiary prześwitu: szerokość prześwitu: 455 mm 
Wysokość prześwitu: 210 mm 
Kolor: RAL 7035 
Zakres dostawy: łącznie ze śrubami mocującymi. 
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36 Szafa sterownicza kompletna, wymiary: szerokość: 1200 mm, wysokość: 2000 mm 
głębokość: 600 mm, z płytą montażową: szerokość: 1099 mm, wysokość: 1896 mm 
Ilość drzwi: 2, ilość poprzeczek 2 zamontowane w głębi szafy, materiał: Stelaż szafy: Blacha stalowa, 
1,5 mm 
Dach: Blacha stalowa, 1,5 mm 
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm 
Ściana tylna: Blacha stalowa, 1,5 mm 
Ściany boczne (wraz z zestawem montażowym). Blacha stalowa 1,5 mm;   Wyposażone w bolce 
uziemienia z powierzchnią kontaktową. 
Płyty podłogi: Blacha stalowa, 1,5 mm 
Płyta montażowa: Blacha stalowa 3,0 mm 
Powierzchnia: Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo 
Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier 
strukturowy 
Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana 
Kolor: RAL 7035 
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: IP 55; 
 
WRAZ Z: 
 
- Cokołem kompletnym h=100 mm 
- Ogranicznikiem drzwi szaf (wraz z zestawem montażowym). Do zabezpieczenia otwartych drzwi 
szaf sterowniczych. Pozycja montażowa: dół 
- Uchwytem do wkładek zamka, do w/w szafy sterowniczej, technika składana. Materiał: Cynkowy 
odlew ciśnieniowy. Powierzchnia: Pokrywane proszkowo. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Rittal seria 
TS8. 

1 A 

37 Szafa sterownicza kompletna, wymiary: szerokość: 600 mm, wysokość: 2000 mm 
głębokość: 600 mm, z płytą montażową: szerokość: 499 mm, wysokość: 1896 mm 
Ilość drzwi: 1, ilość poprzeczek 2 zamontowane w głębi szafy,  
Materiał: Stelaż szafy: Blacha stalowa, 1,5 mm 
Dach: Blacha stalowa, 1,5 mm 
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm 
Ściana tylna: Blacha stalowa, 1,5 mm 
Ściany boczne (wraz z zestawem montażowym). Blacha stalowa 1,5 mm;   Wyposażone w bolce 
uziemienia z powierzchnią kontaktową. 
Płyty podłogi: Blacha stalowa, 1,5 mm 
Płyta montażowa: Blacha stalowa 3,0 mm 
Powierzchnia: Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo 
Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier 
strukturowy 
Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana 
Kolor: RAL 7035 
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: IP 55; 
 
WRAZ Z: 
 
- Cokołem kompletnym h=100 mm 
- Ogranicznikiem drzwi szaf (wraz z zestawem montażowym). Do zabezpieczenia otwartych drzwi 
szaf sterowniczych. Pozycja montażowa: dół 
- Uchwytem do wkładek zamka, do w/w szafy sterowniczej, technika składana. Materiał: Cynkowy 
odlew ciśnieniowy. Powierzchnia: Pokrywane proszkowo. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Rittal seria 
TS8. 

1 A 
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38 Szyna systemowa wymiary 23x73mm szerokość 600mm z otworami na nakrętki klatkowe/wtykane 
w miejsce otworu szczelinowego na górze i na dole.  
 Materiał: Blacha stalowa 
Powierzchnia: Ocynkowana 
Zakres dostawy: Łącznie ze śrubami mocującymi. 

2 A 

39 Płyta montażu częściowego (do w/w szafy) do bezpośredniego zamocowania na modułach ściany 
bocznej. Wymiary: szerokość: 502 mm wysokość: 143 mm 
Materiał: Blacha stalowa, 2 mm, ocynkowana 
Zakres dostawy: wraz z kątownikiem mocującym i zestawem montażowym 

2 A 

40 Płyta montażu częściowego (do w/w szafy) do bezpośredniego zamocowania na modułach ściany 
bocznej. Wymiary: szerokość: 502 mm wysokość: 593 mm 
Materiał: Blacha stalowa, 2 mm, ocynkowana 
Zakres dostawy: wraz z kątownikiem mocującym i zestawem montażowym 

1 A 

41 Zabezpieczenie silnikowe, zakres regulacji 1-1,6A. 
 
Dane techniczne: 
- montaż na szynie DIN; 
- liczba biegunów: 3; 
- rodzaj przyłącza obwodu głównego: połączenie śrubowe; 
- sposób wyzwalania: termomagnetyczny; 
- zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od 1 do 1,6; 
- znamionowa moc pracy przy AC-3, 230 V [kW] 0,18; 
- znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V [kW] 0,55; 
- znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC [kA] 100; 
- znamionowy prąd ciągły Iu [A]1,6. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
GPS. 

4  

42 Zabezpieczenie silnikowe, zakres regulacji 1,6-2,5A. 
 
Dane techniczne: 
- montaż na szynie DIN; 
- liczba biegunów: 3; 
- rodzaj przyłącza obwodu głównego: połączenie śrubowe; 
- sposób wyzwalania: termomagnetyczny; 
- zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od 1,6 do 2,5; 
- znamionowa moc pracy przy AC-3, 230 V [kW] 0,37; 
- znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V [kW] 0,75; 
- znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC [kA] 100; 
- znamionowy prąd ciągły Iu [A] 2,5. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
GPS. 

1  

43 Zabezpieczenie silnikowe, zakres regulacji 4-6,3A. 
 
Dane techniczne: 
- montaż na szynie DIN; 
- liczba biegunów: 3; 
- rodzaj przyłącza obwodu głównego: połączenie śrubowe; 
- sposób wyzwalania: termomagnetyczny; 
- zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od 4 do 6,3; 
- znamionowa moc pracy przy AC-3, 230 V [kW] 1,1 ; 
- znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V [kW] 2,2 ; 
- znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC [kA] 100; 
- znamionowy prąd ciągły Iu [A] 2,5. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
GPS. 

1  
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44 Styk pomocniczy czołowy do w/w zabezpieczeń silnikowych, rodzaj zestyku: 1 rozwierny,  
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
GPA.    

10  

45 Szyna zbiorcza zasilająca 2 aparaty do w/w zabezpieczeń silnikowych,  
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
GPB.   

3  

46 Zacisk zasilając (przyłącze górne), szyny zbiorczej do w/w zabezpieczeń silnikowych,  
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
GPB. 

3  

47 Kompletny wyłącznik kompaktowy w wersji wysuwnej. 
 
Dane techniczne wyłącznika: 
- wersja  
- prąd znamionowy długotrwały In: 400A; 
- ilość pól: 3; 
- znamionowe napięcie pracy (AC), Ue: 690V; 
- napięcie znamionowe udarowe, wytrzymywane krótkotrwale, Uimp: 8kV; 
- napięcie znamionowe izolacji, Ui: 1000V; 
- prąd zwarciowy wyłączalny graniczny (AC 50-60 Hz 380/400/415V), Icu: 50kA; 
- prąd zwarciowy wyłączalny eksploatacyjny (AC 50-60 Hz 380/400/415V), Ics: 100%Icu; 
- prąd zwarciowy załączalny (AC 50-60 Hz 380/400/415V), Icm: 105kA; 
- czas wyłączania (415V) : 6ms; 
- trwałość mechaniczna [liczba operacji/godzinę]: 120; 
- trwałość elektryczna 415VAC [liczba operacji/godzinę]: 7000; 
- przyłącze: zaciski przednie 400A; 
- wymiary wyłącznika (maksymalne) szerokość x głębokość x wysokość: 140 x 190 x 105 mm;          
Wyposażenie dodatkowe wyłącznika:                 
- modułowe zabezpieczenie termomagnetyczne typu: LS/I (przed przeciążeniem/przed zwarciem z 
opóźnieniem czasowym/bezzwłoczne zabezpieczenie zwarciowe) - montaż w wyłączniku; 
- komplet elementów niezbędnych do wersji wysuwnej, tzn. część stałą, zestaw przyłączeniowy, 
adapter 12 biegunowy i 10 biegunowy;  
- napęd silnikowy, zasilanie napędu 230V AC; 
- komplet styków pomocniczych położenia wyłącznika głównego (załączony, wyłączony); 
- styk pomocniczy obecności wyłącznika głównego w kasecie; 
- wyzwalacz zanikowy (podnapięciowy) 24VDC. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. ABB seria 
Tmax T5. 

1  

48 Wyłącznik różnicowoprądowy z modułem nadprądowym. 
  
- typ: typ AC; 
- napięcie znamionowe Un: 240 VAC; 
- częstotliwość: 50/60 Hz; 
- pola: 1P + N; 
- prąd znamionowy In: 16A; 
- prąd różnicowy: 30mA; 
- klasa selektywności: 3 
- liczba modułów: 2; 
- klasa C;  
- temperatura pracy -5°C / + 40°C. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
DM60. 

2  
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49 Styki pomocnicze do wyłączników nadprądowych. 
 
Dane techniczne: 
- prąd znamionowy: 5 A; 
- liczba modułów: ½; 
- trwałość elektryczna: 10000; 
- minimalne napięcie pracy: 24 V; 
- kombinacja styków: 1 styk wymienny; 
- przekrój przewodów: 2,5 mm². 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria CA 
H. 

5  

50 Zabezpieczenie wyłącznik nadprądowy. 
  
Dane techniczne:  
 - In (A): 2A; 
- liczba biegunów: 1P; 
- szerokość modułowa: 1; 
- klasa: C; 
- podłączenie przewodów: śrubowe (maksymalnie 25-35 mm²); 
- napięcie znamionowe: 240V / 415V; 
- zdolność zwarciowa (kA) 6; 
 - klasa selektywności 3; 
- żywotność elektryczna (serwisowa): 20000/10000; 
- minimalne napięcie robocze Ubmin (V): 12 V; 
- temperatura pracy: -25°C / 55°C; 
- wilgotność: 95%RH at 55°C. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
G61. 

43  

51 Zabezpieczenie wyłącznik nadprądowy.  
 
Dane techniczne:  
 - In (A): 4A; 
- liczba biegunów: 1P; 
- szerokość modułowa: 1- klasa: C; 
- podłączenie przewodów: śrubowe (maksymalnie 25-35 mm²); 
- napięcie znamionowe: 240V / 415V; 
- zdolność zwarciowa (kA) 6; 
 - klasa selektywności 3; 
- żywotność elektryczna (serwisowa): 20000/10000; 
- minimalne napięcie robocze Ubmin (V): 12 V; 
- temperatura pracy: -25°C / 55°C; 
- wilgotność: 95%RH at 55°C. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
G61. 

3  
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52 Zabezpieczenie wyłącznik nadprądowy.  
 
Dane techniczne:  
 - In (A): 6A; 
- liczba biegunów: 1P; 
- szerokość modułowa: 1- klasa: C; 
- podłączenie przewodów: śrubowe (maksymalnie 25-35 mm²); 
- napięcie znamionowe: 240V / 415V; 
- zdolność zwarciowa (kA) 6; 
 - klasa selektywności 3; 
- żywotność elektryczna (serwisowa): 20000/10000; 
- minimalne napięcie robocze Ubmin (V): 12 V; 
- temperatura pracy: -25°C / 55°C; 
- wilgotność: 95%RH at 55°C. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
G61. 

2  

53 Zabezpieczenie wyłącznik nadprądowy.  
 
Dane techniczne:  
 - In (A): 10A; 
- liczba biegunów: 1P; 
- szerokość modułowa: 1 
- klasa: C; 
- podłączenie przewodów: śrubowe (maksymalnie 25-35 mm²); 
- napięcie znamionowe: 240V / 415V; 
- zdolność zwarciowa (kA) 6; 
 - klasa selektywności 3; 
- żywotność elektryczna (serwisowa): 20000/10000; 
- minimalne napięcie robocze Ubmin (V): 12 V; 
- temperatura pracy: -25°C / 55°C; 
- wilgotność: 95%RH at 55°C. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
G61. 

2  

54 Zabezpieczenie wyłącznik nadprądowy.  
 
Dane techniczne:  
 - In (A): 16A; 
- liczba biegunów: 1P; 
- szerokość modułowa: 1 
- klasa: C; 
- podłączenie przewodów: śrubowe (maksymalnie 25-35 mm²); 
- napięcie znamionowe: 240V / 415V; 
- zdolność zwarciowa (kA) 6; 
 - klasa selektywności 3; 
- żywotność elektryczna (serwisowa): 20000/10000; 
- minimalne napięcie robocze Ubmin (V): 12 V; 
- temperatura pracy: -25°C / 55°C; 
- wilgotność: 95%RH at 55°C. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
G61. 

1  
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55 Zabezpieczenie wyłącznik nadprądowy.  
 
Dane techniczne:  
 - In (A): 6A; 
- liczba biegunów: 1P; 
- szerokość modułowa: 1 
- klasa: B; 
- podłączenie przewodów: śrubowe (maksymalnie 25-35 mm²); 
- napięcie znamionowe: 240V / 415V; 
- zdolność zwarciowa (kA) 6; 
 - klasa selektywności 3; 
- żywotność elektryczna (serwisowa): 20000/10000; 
- minimalne napięcie robocze Ubmin (V): 12 V; 
- temperatura pracy: -25°C / 55°C; 
- wilgotność: 95%RH at 55°C. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
G61. 

2  

56 Zabezpieczenie wyłącznik nadprądowy.  
 
Dane techniczne:  
 - In (A): 10A; 
- liczba biegunów: 1P; 
- szerokość modułowa: 1 
- klasa: B; 
- podłączenie przewodów: śrubowe (maksymalnie 25-35 mm²); 
- napięcie znamionowe: 240V / 415V; 
- zdolność zwarciowa (kA) 6; 
 - klasa selektywności 3; 
- żywotność elektryczna (serwisowa): 20000/10000; 
- minimalne napięcie robocze Ubmin (V): 12 V; 
- temperatura pracy: -25°C / 55°C; 
- wilgotność: 95%RH at 55°C. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
G61. 

1  

57 Zabezpieczenie wyłącznik nadprądowy.  
 
Dane techniczne:  
 - In (A): 16A; 
- liczba biegunów: 1P; 
- szerokość modułowa: 1 
- klasa: B; 
- podłączenie przewodów: śrubowe (maksymalnie 25-35 mm²); 
- napięcie znamionowe: 240V / 415V; 
- zdolność zwarciowa (kA) 6; 
 - klasa selektywności 3; 
- żywotność elektryczna (serwisowa): 20000/10000; 
- minimalne napięcie robocze Ubmin (V): 12 V; 
- temperatura pracy: -25°C / 55°C; 
- wilgotność: 95%RH at 55°C. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
G61. 

1  
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58 Zabezpieczenie wyłącznik nadprądowy.  
 
Dane techniczne:  
 - In (A): 25A; 
- liczba biegunów: 1P; 
- szerokość modułowa: 1 
- klasa: B; 
- podłączenie przewodów: śrubowe (maksymalnie 25-35 mm²); 
- napięcie znamionowe: 240V / 415V; 
- zdolność zwarciowa (kA) 6; 
 - klasa selektywności 3; 
- żywotność elektryczna (serwisowa): 20000/10000; 
- minimalne napięcie robocze Ubmin (V): 12 V; 
- temperatura pracy: -25°C / 55°C; 
- wilgotność: 95%RH at 55°C. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
G61. 

1  

59 Zabezpieczenie wyłącznik nadprądowy.  
 
Dane techniczne:  
 - In (A): 6A; 
- liczba biegunów: 3P; 
- szerokość modułowa: 3 
- klasa: B; 
- podłączenie przewodów: śrubowe (maksymalnie 25-35 mm²); 
- napięcie znamionowe: 240V / 415V; 
- zdolność zwarciowa (kA) 6; 
 - klasa selektywności 3; 
- żywotność elektryczna (serwisowa): 20000/10000; 
- minimalne napięcie robocze Ubmin (V): 12 V; 
- temperatura pracy: -25°C / 55°C; 
- wilgotność: 95%RH at 55°C. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
G63. 

1  

60 Zabezpieczenie wyłącznik nadprądowy. 
  
Dane techniczne:  
 - In (A): 10A; 
- liczba biegunów: 3P; 
- szerokość modułowa: 3 
- klasa: B; 
- podłączenie przewodów: śrubowe (maksymalnie 25-35 mm²); 
- napięcie znamionowe: 240V / 415V; 
- zdolność zwarciowa (kA) 6; 
 - klasa selektywności 3; 
- żywotność elektryczna (serwisowa): 20000/10000; 
- minimalne napięcie robocze Ubmin (V): 12 V; 
- temperatura pracy: -25°C / 55°C; 
- wilgotność: 95%RH at 55°C. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. GE seria 
G63. 

2  
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61 Złączka jednopoziomowa, zaciskowe przepustowe: 
- rodzaj przyłącza: złączki śrubowe; 
- przekrój przewodu: 0,2 mm² - 10 mm²; 
- szerokość: 8,2 mm; 
- kolor: szary;  
- rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria UT. 

4  

62 Złączka jednopoziomowa, zaciskowe przepustowe: 
- rodzaj przyłącza: złączki śrubowe; 
- przekrój przewodu: 0,2 mm² - 10 mm²; 
- szerokość: 8,2 mm; 
- kolor: niebieska;  
- rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria UT. 

1  

63 Złączka jednopoziomowa, zaciskowe przepustowe: 
- rodzaj przyłącza: złączki śrubowe; 
- przekrój przewodu: 0,2 mm² - 10 mm²; 
- szerokość: 8,2 mm; 
- kolor: żółtozielona;  
- rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria UT. 

1  

64 Złączka jednopoziomowa, zaciskowe przepustowe: 
 
- rodzaj przyłącza: złączki śrubowe; 
- przekrój przewodu: 0,5 mm² - 16 mm²; 
- szerokość: 10,2 mm; 
- kolor: szara;  
- rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria UT. 

12  

65 Złączka jednopoziomowa, zaciskowe przepustowe: 
- rodzaj przyłącza: złączki śrubowe; 
- przekrój przewodu: 0,5 mm² - 16 mm²; 
- szerokość: 10,2 mm; 
- kolor: zółtozielona;  
- rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria UT. 

4  

66 Złączka jednopoziomowa, zaciskowe przepustowe: 
 
- rodzaj przyłącza: złączki śrubowe; 
- przekrój przewodu: 0,5 mm² - 16 mm²; 
- szerokość: 10,2 mm; 
- kolor: niebieska;  
- rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15; 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria UT. 

4  
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67 Złącze 2-poziomowe:  
 
- rodzaj przyłącza: zaciski Push-in; 
- przekrój: 0,14 mm² - 4 mm²; 
- szerokość: 5,2 mm; 
- kolor: szary; 
- rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria PITTB 

240  

68 Złącze 2-poziomowe:  
 
- rodzaj przyłącza: zaciski Push-in; 
- przekrój: 0,14 mm² - 4 mm²; 
- szerokość: 5,2 mm; 
- kolor: żółtozielony; 
- rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria PITTB. 

28  

69 Złącze 2-poziomowe, typu L (poziom 2) / PE (poziom 1):  
 
- rodzaj przyłącza: zaciski Push-in; 
- przekrój: 0,14 mm² - 4 mm²; 
- szerokość: 5,2 mm; 
- kolor: szaro/żółtozielony; 
- rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria PITTB. 

22  

70 Złącze 2-poziomowe, typu N (poziom 2) / PE (poziom 1):  
 
- rodzaj przyłącza: zaciski Push-in; 
- przekrój: 0,14 mm² - 4 mm²; 
- szerokość: 5,2 mm; 
- kolor: niebieski/żółtozielony; 
- rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria PITTB. 

4  

71 Złącze 2-poziomowe, typu L (poziom 2) / N (poziom 1):  
 
- rodzaj przyłącza: zaciski Push-in; 
- przekrój: 0,14 mm² - 4 mm²; 
- szerokość: 5,2 mm; 
- kolor: niebieski/szary; 
- rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria PITTB. 
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72 Złącze 2-poziomowe, z wbudowanymi 2 diodami (kierunek przewodzenia/zaporowy): 
 
- rodzaj przyłącza: zaciski Push-in 
- przekrój: 0,14 mm² - 4 mm²; 
- prąd znamionowy: 20 A; 
- napięcie znamionowe: 500 V; 
- szerokość: 5,2 mm; 
- kolor: szary; 
- montaż: NS 35/7,5, NS 35/15. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria PTTB. 

24  

73 Blok dystrybucyjny prądu: 
 
- materiał: termoplastyczny; 
- maksymalny prąd, IEC: 125 A; 
- krótkotrwała wytrzymałość prądu (Icw) 1s 4,5 kA; 
- szczytowy prąd zwarcia (Ipk) 30 kA; 
- maksymalne napięcie robocze, IEC (Ui) 690 V; 
- ilość podłączeń: 10; 
- przekroje kabli podłączeniowych: (7) 2,5 - 6 mm², (3) 10 - 25 mm²;   
- montaż na szynie DIN; 
Gabaryty (maksymalne): 
Głębokość 50mm; 
Wysokość 90 mm; 
Szerokość 147mm. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Eriflex seria 
TD. 

1  

74 Przetwornica DC/DC taktowana w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie nośnej DIN z 
technologią SFB (Selective Fuse Breaking): 
 
Dane techniczne: 
- zakres napięcia wejściowego: 18 V DC ... 32 V DC; 
- nominalne napięcie wyjściowe: 12 V DC ± 1%; 
- prąd wyjściowy: 8 A (-25 ° C ... 60 ° C); 
- funkcja BOOST: 10 A (z funkcją Boost, -25 ° C ... 40 ° C ciągłe, UOUT = 12 V DC), SFB (12 ms): 48 A 
(SFB technologia, 12 ms); 
Pozycja montażowa: 
- poziomo na szynie NS 35; 
- sposób połączenia: wtykowe przyłącze śrubowe; 
- temperatura otoczenia (praca): -25 ° C ... 70 ° C (> 60 ° C z obniżeniem obciążenia 2,5% / K, 
uruchamiania w temperaturze -40 ° C Typ testowany); 
- szerokość: 32 mm. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria QUINT-PS. 

1  
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75 UPS z IQ Technology do montażu na szynie nośnej, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 20 A, z 
zamontowanym uniwersalnym adapterem szyny nośnej UTA 107/30. 
 
Dane techniczne: 
- zakres napięcia wejściowego: 18 V DC ... 30 V DC; 
- bufor czasowy: 1 h (z modułem akumulatora 38 Ah); 
- nominalne napięcie wyjściowe: 24 VDC; 
- nominalny prąd wyjściowy IN (ciągły): 20 A (-25 ° C ... 60°C) 
- funkcja BOOST IBOOST (ciągła): 26 A (-25 ° C ... 40 ° C), SFB Technologia (12 ms): 120 A (-25 ° C ... 
60 ° C) 
Pozycja montażowa: 
- poziomo na szynie NS 35; 
- rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe; 
- temperatura otoczenia (praca): -25°C ... 70°C; 
- szerokość: 40mm. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria QUINT-UPS. 

1  

76 Zasilacz taktowany w obwodzie pierwotnym, do montażu na szynie nośnej z technologią SFB 
(Selective Fuse Breaking), wejście: 3-fazowe, wyjście: 24 V DC/20 A: 
 
Dane techniczne: 
- zakres napięcia wejściowego: 3x 320 V AC ... 575 V AC, 2x 360 V AC ... 575 V AC, 450 V DC ... 800 V 
DC; 
- nominalne napięcie wyjściowe: 24 V DC ± 1%; 
- prąd wyjściowy: 20 A (-25 ° C ... 60 ° C, UOUT = 24 V DC); 
- funkcja BOOST: 26 A (z mocą Boost, -25 ° C ... 40°C stałe, UOUT = 24 V DC), SFB (12 ms): 120 A (SFB 
technologii, 12 ms); 
Pozycja montażowa: 
- poziomo na szynie NS 35; 
- rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe; 
- temperatura otoczenia (praca): -25 ° C ... 70 ° C (> 60 ° C Obniżanie: 2,5% / K); 
- szerokość: 69 mm. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. Phoenix 
Contact seria QUINT-PS. 

1  

77 Szafka dwudrzwiowa z płyta montażową: 
 
Dane techniczne: 
- obudowa i drzwi wykonane z blachy stalowej 1,5mm; 
- ilość drzwi: 2; 
- płyta montażowa podwójnie zagięta na krawędziach wykonana z blachy ocynkowanej 2,5mm; 
- malowanie proszkowe, obudowa i drzwi: kolor RAL7035; 
- 2 płyty dławikowe z uszczelkami; 
- wkręty uziemiające i akcesoria montażowe; 
- zamek języczkowy z wkładką dla klucza dwupiórkowego 3mm; 
- wymiary: szerokość x wysokość x głębokość: 800x600x300mm. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest  np. ETA seria 
ST. 

1  
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78 Rozłączniki bezpiecznikowy wielkości FH000-3A/T do 160A. 
 
Dane techniczne: 
- napięcie znamionowe pracy: AC/DC 690V; 
- prąd znamionowy roboczy: 160A; 
- kategoria użytkowania (łączenia) / AC 400 V AC-22B; 
- kategoria użytkowania (łączenia) / AC 500 V AC-22B; 
- kategoria użytkowania (łączenia) / AC 690 V AC-21B; 
- kategoria użytkowania (łączenia) / DC 250 V DC-22B; 
- częstotliwość znamionowa 40 ÷ 60Hz; 
- warunkowy znamionowy prąd zwarciowy (wartość skuteczna) AC 400 V 120 kA; 
- warunkowy znamionowy prąd zwarciowy (wartość skuteczna) AC 500 V 50 kA; 
- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 3 kA; 
- prąd znamionowy zwarciowy załączany / AC 400 V 11 kA; 
- napięcie znamionowe izolacji AC 800 V; 
- stopień ochrony, dostęp od frontu, urządzenie zamontowane, pokrywa otwarta IP20; 
- stopień ochrony, dostęp od frontu, urządzenie zamontowane, pokrywa otwarta IP30. 
 
Przykładowym komponentem spełniającym postawione wymagania techniczne jest np.  OEZ seria 
FH000 
 

2  

79 Wkładka topikowa PN000 32A gG do rozłączników bezpiecznikowych z serii FH000-3A/T. 6  

   
Elementy z literką „A” w polu „Uwagi” - wyroby muszą do siebie pasować, musi być 
możliwy ich harmonijny montaż bez żadnych dopasowań, powinny stanowić rozwiązania 
w ramach jednego systemu. 
 
   

  

 


