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Załącznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 
 

Dostawa maszyn i urządzeń do Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w ramach projektu: 

„Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym” – etap VII 

– znak sprawy ZSMIO.26.1.6.2019 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania techniczne wyszczególnione w opisie każdego 

urządzenia i posiadać nie gorsze parametry. 

 

Urządzenia do obsługi i serwisu klimatyzacji 

1. Urządzenie do obsługi i serwisu układów klimatyzacji (gaz R134a i R1234yf w jednym) - 1 

szt. 

2. Zestaw do odgrzybiania klimatyzacji - 1 szt. 

 

Urządzenie do obsługi i serwisu układów klimatyzacji (gaz R134a i R1234yf w jednym) - 1 szt. 

Zastosowanie: Zestaw ma umożliwić kompleksową obsługę i serwis klimatyzacji wykorzystujących 

zarówno czynnik R134 jak i R1234yf. 

Parametry techniczne 

Stacja powinna być przystosowana do obsługi dwóch czynników, dwa osobne układy, jeden do 

czynnika R134a i drugi odseparowany układ do czynnika R1234yf; tryb pracy automatycznej i 

manualnej z obsługą pojazdów osobowych i ciężarowych. 

Urządzenie musi być wyposażone w elementy o następujących minimalnych parametrach 

technicznych:  

- kolorowy dotykowy wyświetlacz minimum 5";  

- urządzenie powinno posiadać minimalnie 4 manometry o średnicy od 70 do 100 mm klasy 1;  

- wydajność pompy próżniowej nie mniejsza niż 100 l/min; 

- urządzenie powinno posiadać zabudowane na maszynie 4 hermetyczne zbiorniki na olej i czynnik 

UV (po 2 dla każdego z rodzajów czynników chłodniczych, min. 250 ml); 

- elektroniczne wagi oleju i UV;  

- automatyczny odzysk oleju z wagą; dokładność wagi  czynnika ok. ± 10 g; dokładność wagi oleju 

ok. ± 10g; Rozdzielczość wagi ok. +-15g;  

- pas grzewczy na butli; temperatura pracy w zakresie minimum 12 – 45°C;  

- pojemność minimalna butli na czynnik 2x12 L; 

 -długość przewodów serwisowych 2 komplety min.3 m;  

 - wbudowana drukarka.  

- urządzenie wyposażone w 2 sztuki filtra/osuszacza po jednym dla każdego z czynników (jeden 

komplet dla czynnika R134a , drugi odseparowany komplet dla czynnika R1234yf) 

- urządzenie wyposażone w dwa oddzielne układy wagowe (jeden dla czynnik dla R134a, drugi dla 

R1234yf) 

- urządzenie wyposażona w dwa kompresory opróżniające układ (po jednym dla czynników R134a i 

dla R1234yf)  
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Max. wymiary urządzenia (Sz x Dł x Wys.) 70x70x120cm przy wadze nie większej niż 120kg. 

Całość zasilana 220–240v / 50–60 Hz AC. 

Urządzenie ma być zgodne z normą SAE 2788 z zastosowaniem zaworów klasy 1. Ma umożliwiać:  

- automatyczna obsługa zaworów HP/LP, 

- obsługę pojazdów hybrydowych, 

- test szczelności podciśnieniem, 

- test szczelności azotem, 

- płukanie przewodów, 

- automatyczne usuwanie gazów nieskroplonych z butli,  

- procedurę zmiany oleju, 

- zarządzanie zużyciem czynnika zgodne z przepisami dotyczącymi raportowania, 

- automatyczny test szczelności w fazie próżni, 

- test szczelności w nadciśnieniu z wykorzystaniem azotu, 

- procedura płukania systemu AC (opcjonalnie jako przystawka), 

- oprogramowanie ma umożliwiać dopisywanie danych o nowych pojazdach, 

- posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 

Wymagania w zakresie wyposażenia: 

Stacja (urządzenie do obsługi i serwisu klimatyzacji) powinna być wyposażona we wszystkie 

materiały eksploatacyjne potrzebne do jej właściwej pracy i eksploatacji (czynnik chłodzący R134a 

w butli 12kg, R1234yf w butli 5kg, azot w butli minimalnie 8 litrów z reduktorem i wężem 

przyłączeniowym o długości minimalnej 3m, właściwy olej do sprężarek klimatyzacji PAG 46 min 

250 ml dla czynnika R134a szt. 1; 1234yf szt.1 oraz oleje POE (dla pojazdów hybrydowych) do 

gazu R134a 1szt. R1234yf 1szt., czynnik (środek barwiący) fluorescencyjny + okulary wyostrzające 

+ lampa ze światłem ultrafioletowym (UV) + rękawice ochronne) 

 

Zestaw do odgrzybiania klimatyzacji - 1 szt. 

Zastosowanie: Urządzenia przeznaczone do oczyszczanie powietrza, dokonywania dezynfekcji 

układów klimatyzacji w samochodach osobowych,  usuwa się nieprzyjemny zapach 

pochodzący od bakterii i grzybów zgromadzonych na parowniku układu klimatyzacji, usuwania 

zapachów i rozkłada szkodliwe związków chemicznych (stęchlizna, zapachy tytoniu, zapachy 

zwierzęce itp.). 

Parametry techniczne 

1. Napięcie zasilania AC 220 ~ 240 V 

2. Moc nie mniejszej niż 250W  

3. Wydajności ozonu nie mniejszej niż 20 g/h - regulacja wydajności 

4. Minimum 1,5 godzin czasu pracy ciągłej 

5. Wyłącznik czasowy timer ustawiany pokrętłem 

6. Gaz zasilający: otaczające powietrze 

7. Waga maksymalna  20 kg 

8. Wydajność wentylatora nie mniejszej niż 600m3/h  

9. Wykonany w obudowie ze  stali nierdzewnej, przystosowany do pracy ciągłej. 

10. Zestaw musi posiadać rączki transportowe  oraz instrukcję obsługi w języku polskim 

 


