Nr sprawy: RZP-II-WI/50/DZP-1/2012

Zał cznik Nr 4 do SIWZ

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: Dostawa wraz z monta em okapów do pomieszcze kuchennych dla potrzeb Muzeum Historii ydów Polskich w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa Muzeum Historii ydów Polskich“.
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1 Okap kuchenny
1) System dwukierunkowej (dwufunkcyjnej) wi zki
indukcyjnej wychwytuj cej (wi zka wewn trzna pozioma i
zewn trzna kurtynowa);
2) Cyklonowe filtry tłuszczowe zgodnie z zaleceniem VDI
2052;
3) Dysze indywidualnego nawiewu;
4) Zintegrowane o wietlenie IP 65;
5) Kró ce wyci gowe wyposa one w kryzy reguluj ce;
6) Kró ce nawiewne wyposa one w przepustnice
reguluj ce nawiew;
7) Kró ce do pomiaru ilo ci powietrza;
8) Filtry ozonowe ultrafioletowe;
9) Wyposa enie w system odwadniaj cy;
10) Konsola (display) steruj ca prac lamp filtracji UV;
• opór przepływu filtrów cyklonowych powinien by stały
(ok. 160 Pa) niezale ny od stopnia zanieczyszczenia tych
filtrów
• opory przepływu filtry ozonowe ultrafioletowe (60-80Pa)
• okap kuchenny z wi zk przechwytuj c ;
• ze stali nierdzewnej z filtrem tłuszczu, odwodnieniem,
o wietleniem i osprz tem;
• w komplecie z materiałami monta owymi;
• I stopie filtracji: filtry cyklonowe;
• II stopie filtracji: filtry UV ozonowe ultrafioletowe;
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• wszystkie stopnie filtracji zabudowane w okapie jeden
nad drugim do kompaktowego wysuni cia i usuni cia przy
eksploatacyjnych czynno ciach higienicznych i
serwisowych;
• okap z wbudowanym o wietleniem;
• okap powinien by przystosowany do podł czenia do
istniej cej instalacji nawiewnej i wywiewnej;
• z lamp UV (filtrem UV);
• wymiary: długo - 2750mm; szeroko - 1150mm;
wysoko - 555mm;
• Minimalna ilo powietrza nawiewanego Vn=2020m3/h;
• Minimalna ilo powietrza wywiewanego Vw=2280m3/h;
2 Okap kuchenny
1) System dwukierunkowej (dwufunkcyjnej) wi zki
indukcyjnej wychwytuj cej (wi zka wewn trzna pozioma i
zewn trzna kurtynowa);
2) Cyklonowe filtry tłuszczowe zgodnie z zaleceniem VDI
2052;
3) Dysze indywidualnego nawiewu;
4) Zintegrowane o wietlenie IP 65;
5) Kró ce wyci gowe wyposa one w kryzy reguluj ce;
6) Kró ce nawiewne wyposa one w przepustnice
reguluj ce nawiew;
7) Kró ce do pomiaru ilo ci powietrza;
8) Filtry ozonowe ultrafioletowe;
9) Wyposa enie w system odwadniaj cy;
10) Konsola (display) steruj ca prac lamp filtracji UV;
• opór przepływu filtrów cyklonowych powinien by stały
(ok. 160 Pa) niezale ny od stopnia zanieczyszczenia tych
filtrów
• opory przepływu filtry ozonowe ultrafioletowe (60-80Pa)
• okap kuchenny z wi zk przechwytuj c ;
• ze stali nierdzewnej z filtrem tłuszczu, odwodnieniem,
o wietleniem i osprz tem;
• w komplecie z materiałami monta owymi;
• I stopie filtracji: filtry cyklonowe;
• II stopie filtracji: filtry UV ozonowe ultrafioletowe;
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• Wszystkie stopnie filtracji zabudowane w okapie jeden
nad drugim do kompaktowego wysuni cia i usuni cia przy
eksploatacyjnych czynno ciach higienicznych i
serwisowych;
• okap z wbudowanym o wietleniem;
• okap powinien by przystosowany do podł czenia do
istniej cej instalacji nawiewnej i wywiewnej;
• z lamp UV (filtrem UV);
• wymiary: długo - 2700mm; szeroko - 1150mm;
wysoko - 555mm;
• Minimalna ilo powietrza nawiewanego Vn=1510m3/h;
• Minimalna ilo powietrza wywiewanego Vw=1640m3/h;
3 Okap kuchenny
1) System dwukierunkowej (dwufunkcyjnej) wi zki
indukcyjnej wychwytuj cej (wi zka wewn trzna pozioma i
zewn trzna kurtynowa);
2) Cyklonowe filtry tłuszczowe zgodnie z zaleceniem VDI
2052;
3) Dysze indywidualnego nawiewu;
4) Zintegrowane o wietlenie IP 65;
5) Kró ce wyci gowe wyposa one w kryzy reguluj ce;
6) Kró ce nawiewne wyposa one w przepustnice
reguluj ce nawiew;
7) Kró ce do pomiaru ilo ci powietrza;
8) Filtry ozonowe ultrafioletowe;
9) Wyposa enie w system odwadniaj cy;
10) Konsola (display) steruj ca prac lamp filtracji UV;
• opór przepływu filtrów cyklonowych powinien by stały
(ok. 160 Pa) niezale ny od stopnia zanieczyszczenia tych
filtrów
• opory przepływu filtry ozonowe ultrafioletowe (60-80Pa)
• okap kuchenny z wi zk przechwytuj c ;
• ze stali nierdzewnej;
• z filtrem tłuszczu, odwodnieniem, o wietleniem i
osprz tem;
• w komplecie z materiałami monta owymi;
• I stopie filtracji: filtry cyklonowe;
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• II stopie filtracji: filtry UV ozonowe ultrafioletowe;
• wszystkie stopnie filtracji zabudowane w okapie jeden
nad drugim do kompaktowego wysuni cia i usuni cia przy
eksploatacyjnych czynno ciach higienicznych i
serwisowych;
• okap z wbudowanym o wietleniem;
• okap powinien by przystosowany do podł czenia do
istniej cej instalacji nawiewnej i wywiewnej;
• z lamp UV (filtrem UV);
• wymiary: długo - 1000mm; szeroko - 1100; wysoko
- 555mm;
• Minimalna ilo powietrza nawiewanego Vn=80m3/h;
• Minimalna ilo powietrza wywiewanego Vw=
2660m3/h;
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