
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatora dla teleskopu SST-1M 

Wymagania: 

1. Wyposażenie: 

 Zestaw niezbędnych elementów eksploatacyjnych do pracy klimatyzatora w okresie 

3  lat 

 Wyłącznik drzwiowy 

 Uchwyt transportowy 

 Kształtka kierowania powietrza 

 Posiada możliwość podnoszenia za pomocą uchwytu transportowego 

 Posiada system odparowywania kondensatu. 

2. Wymagania techniczne: 

 Klimatyzator musi być dedykowany do zabudowy naściennej na szafie sterowniczej 

i wyposażony w akcesoria do montażu  

 Klimatyzator utrzymuje nastawioną temperaturę na wylocie powietrza w szafie 

sterowniczej niezależnie od zmieniających się czynników zewnętrznych  

 Klimatyzator musi być przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych, odporny 

na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. 

 Stopień ochrony przed ciałami stałymi - Co najmniej zapewnia stopień ochrony przed 

dostępem do części niebezpiecznych i wnikaniem ciał stałych (opadający brud, 

podmuch pyłu) 

 Stopień ochrony przed cieczami - Co najmniej zapewnia stopień ochrony przed 

wnikaniem wody (deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, chlapiąca woda i strumień wody) 

 Klasa ochrony IP - Obieg zewnętrzny co najmniej IP 34, Obieg wewnętrzny co 

najmniej IP 56 

 Klasa ochrony NEMA – Co najmniej spełniony stopień 1, 2, 3, 3R, 4 

 Temperatura przetrwania/magazynowania - Uszkodzenie nie może wystąpić 

z powodu temperatury otoczenia w zakresie od -40ºC do 70ºC 

 Temperatura zewnętrzna (operacyjna) - Praca klimatyzatora musi być zapewniona 

w zakresie temperatur otoczenia od -20ºC do 50ºC 



 Zakres ustawień temperatury pracy - Ustawienie temperatury pracy klimatyzatora 

musi być możliwe w zakresie od 20ºC do 50ºC 

 Napięcie znamionowe robocze - 400 V, 3~, 50 Hz 

 Całkowita moc chłodnicza - L 35 L 35 przy 50 Hz: w zakresie 2,5-3 kW, L 35 L 50 przy 

50 Hz: w zakresie 1,5-2,5 Kw 

3. Gwarancja i dostawa: 

 Realizacja przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 4 tygodni od daty 

podpisania umowy:  

 Termin gwarancji na klimatyzator min. 12 miesięcy. 


