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ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
Część I - klimatyzator
Dotyczy: Dostawa klimatyzatora, kabin prysznicowych oraz mebli dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”
przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową
siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”
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1.

klimatyzator ścienny wraz z montażem i uruchomieniem
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA,
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ORAZ STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY.
 Tryb ekonomiczny - Funkcja zmniejsza zużycie energii
 Oszczędność energii w trybie gotowości - pobór prądu jest
ograniczony o około 80%. Jeśli przez dłużej niż 20 minut nie
zostanie wykryta żadna osoba, system automatycznie
przełączy się w tryb oszczędności prądu.
 Tryb nocny - Oszczędza energię, zapobiegając nadmiernemu
wychłodzeniu lub przegrzaniu w nocy
 Tylko wentylator - Klimatyzator może działać jako wentylator
 Tryb komfortowy - Jednostka automatycznie zmienia kąt
żaluzji nawiewu powietrza w zależności od trybu. W trybie
chłodzenia, powietrze jest kierowane do góry a w trybie
grzania, powietrze jest kierowane w dół.
 Tryb pełnej mocy - Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest
za wysoka lub za niska, można ją szybko obniżyć lub
podwyższyć, wybierając „tryb pełnej mocy
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 Automatyczne przełączanie między chłodzeniem
i grzaniem
 Cicha praca jednostki wewnętrznej - Aby zapewnić ciche
otoczenie do uczenia się lub spania, użytkownik może
obniżyć dźwięk operacyjny jednostki wewnętrznej o 3 dB(A)
za pomocą zdalnego sterownika.
 Komfortowy tryb nocny - dostosowuje się do wahań
temperatury.
 Automatyczny swing pionowy - Możliwość wyboru
automatycznego pionowego przesuwu żaluzji nawiewu dla
zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz
rozkładu temperatury.
 Automatyczna prędkość wentylatora
 Program osuszania - zmniejsza poziom wilgotności
powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.
 Filtr powietrza - Usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki
kurzu
 Programowany zegar 24-godzinny - Zegar można ustawić
tak, aby rozpoczynał chłodzenie/ogrzewanie o wyznaczonej
porze w okresie 24 godzin
 Zdalny sterownik pracujący w podczerwieni - Zdalny
sterownik pracujący w podczerwieni, z wyświetlaczem LCD,
umożliwia zdalne włączenie, wyłączenie i regulację
klimatyzatora.
 Automatyczne ponowne uruchomienie - Po przerwie
w dostawie energii elektrycznej, urządzenie uruchomia się
ponownie z początkowymi ustawieniami.
 Autodiagnostyka - informuje o usterkach
i nieprawidłowościach w pracy urządzenia.
Wydajność chłodnicza/grzewcza – (minimum) 5,48 / 5,6 Kw
EER/COP – (minimum) 3,21 / 3,75 W (A)
SEER / SCOP –(minimum) 5,93 / 4,27
Roczne zużycie energii - sprawność sezonowa – (maksimum)
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323 / 1193 kWh chłodzenie / grzanie
Roczne zużycie energii - sprawność nominalna – (maksimum)
854 kWh
Klasa energetyczna – A+ / A+
Zasilanie energetyczne:50 Hz – 1~/50/220-240 Ø / Hz / V
Pobór mocy chłodzenie – (maksimum) 1,71 kW
Pobór mocy grzanie – (maksimum) 1,49 kW
Poziom mocy akustycznej jednostka zewn. – (maksimum) 64 /
64 dBA chłodzenie (wysoki)
Poziom mocy akustycznej jednostka wewn. – (maksimum) 55 /
55 dBA (chłodzenie / grzanie)
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej – (minimum) 10~46 / -15~18 °C
Kolor obudowy biały
Wymiary: jednostka wew. – +/- 5% wys.386mmxszer.1136mmx
głęb.314mm, waga 14kg;
Wymiary: jednostka zew. – +/- 5%
wys.793mmxszer.990mmxgłęb.415mm, waga 49kg;
Natężenie przepływu powietrza przez wentylator – (minimum)
14,70 m³/min
- dostawa i instalacja wspornika ściennego na jednostkę
zewnętrzna
- instalacja odprowadzenia kondensatu 3 mb;
- przewierty przez ściany 3mb;
- instalacja chłodnicza 22 mb;
- instalacja sterowania 22 mb;
- maskownice na przewody chłodnicze 22 mb;
- uruchomienie urządzenia;

Razem netto
Kwota podatku VAT
23%

……………. zł.

……………. zł.
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Razem brutto
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