
 

 

Choryń, 01.10.2020 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZADANIE 

 

Modernizacja komory mrożeniowej wraz ze sterownikiem w ZHR Laski  

 

Lokalizacja :  

DANKO Hodowla Roślin, Zakład Hodowli Roślin Laski, 05-660 Warka, ul. Wjazdowa 1. 

 
1. Wykonanie modernizacji i rozbudowy istniejącej komory do badań mrozoodporności 

roślin w oparciu o istniejące urządzenia techniczne , przebudowę i automatyzację 

agregatu mroźniczego , montaż dodatkowego agregatu chłodniczego , wykonanie 

układów pomiarowych , mieszania i stabilizacji temperatury , wykonanie sterowania z 

oprogramowaniem do badań mrozoodporności dostarczonego przez zleceniodawcę . 

 

2. Modernizację należy rozumieć jako : sprzedaż, dostawę, montaż, uruchomienie , 

oddanie instalacji w stanie pracy po osiągnięciu warunków pracy, szkolenie obsługi. 

Wskazane oględziny miejsca zadania przed złożeniem oferty. 

 

3. Dane obiektu : 

- komora mroźni jest komorą chłodniczą znajdującą się wewnątrz magazynu hodowli. 

- wymiary komory mroźni : 660x240x235 cm ( dł/szer/wys). 

  Klasa izolacji ścian komory : nn, lata „70” , szczelność drzwi i komory : dobra. 

- obecnie zarówno kompresor, układ sterowania, chłodnica znajdują się wewnątrz  

   tego magazynu hodowli. 

- kompresor Bitzer , szt 1, jest starego typu i współpracuje z jednym parownikiem  

   wewnątrz komory mroźni. 

- komora mroźni nie ma zainstalowanych dodatkowego wyposażenia generującego    

  ciepło i innych systemów doświetlenia generującego nadmierną ilość ciepła. 

- zainstalowana rok temu, do dalszego wykorzystania, jedna chłodnica Goedhart  

   typu CCD 62407 E 

    

 

4. Wskazania , założenia projektowe do modernizacji : 

 

Wskazania ogólne : 

- instalacja zasilana freonem ekologicznym  

- instalacja chłodnicza pracująca jako dwa układy naprzemiennie pracujące , według  

  schematu Zał.1 : dwa kompresory półhermetyczne w układzie pracy jako : 



   -- jeden kompresor z regulacją wydajności ( regulacja częstotliwości ) 

   -- drugi kompresor załączany kaskadowo po osiągnięciu temperatur ujemnych w    

      komorze, gdy wydajność chłodnicza kompresora prowadzącego będzie za mała 

- skraplacz instalacji umieszczona na zewnątrz budynku magazynu. 

- dwie chłodnice wentylatorowe Goedhart pracujące naprzemiennie tzn. w trakcie   

   procesu odszraniania  jednej - pracuje druga chłodnica 

- nie ma konieczności stosowania rękawów tekstylnych do rozprowadzenia powietrza,  

   chyba że z doświadczeń oferenta wynika że jest to potrzebne w celu zapobieżenia  

   przedmuchom powietrza przez drugą chłodnicę 

- elektroniczne zawory rozprężne 

- zawór upustowy gorącego gazu 

 

Wskazania w zakresie sterowania instalacją : 

- Szafa zasilająco sterownicza wyposażona w moduły : 

   -- zabezpieczenia agregatu i chodnic 

   -- sterowników dla zaworów rozprężnych  

   -- falownika sprężarki , wentylatorów, skraplaczy 

 

Wskazania dotyczące sterowania procesami mrożenia : 

-  sterowniki zapewniające odpowiedną liczbę wejść i wyjść dla obsługi urządzeń    

    wykonawczych , pomiarów sterowania  i monitorujących temperatury w komorze   

    mroźniczej , sterowania agregatu  pomiar ciśnień roboczych temperatur  systemu ,  

    wyjścia sterowania falowników  i wentylatorów skraplaczy i parownic, wyjścia    

    sterowania wentylatorów mieszających i doświetlania , programowane wyjścia  

     alarmowe, wyjścia komunikacyjne do współpracy z falownikami , modemem  

      telemetrii GSM i panelem operatorskim, 

- panel operatorski min 7” z Ethernetem ( jako połączenie lokalne) ma umożliwić  

   przekazywanie obrazu VNC i dokonywanie podglądu parametrów pracy komory  

   oraz dokonywanie zmian z algorytmie pracy na zdalnym PC, laptopie w tej samej  

   sieci. 

- panel z darmowym oprogramowaniem do aplikacji  zdalnego dostępu i   

   programowania  

- przetworników ciśnienia ssania sprężarek 

- przetworniki dobrane parametrami pomiarowymi dla potrzeb obsługi systemu  

  sterowania 

- czujników pomiaru temperatury i wilgotności 

- czujniki pomiarowe elektroniczne zakres pomiarowy minimalne parametry -30*C  

   do +30  dokładność pomiaru +/- 0,1 *C wilgotność  0 – 100%  dokładność pomiaru  

   +/- 3% 

 - opracowanie programu sterowników PLC i HMI  

 - Sterownik zarządza pracą komory według zadanego algorytmu przez operatora. 

   Zejście temperatury w zadanym czasie, utrzymanie zadanej temp przez określony  

   czas , wzrost temperatury w zadanym czasie. 

   Sterownik pozwala na pomiar i rejestrację temperatury ( 4 punkty ) oraz wilgotności   

   ( 1 punkt ) . Zebrane dane są zapisywane i archiwizowane na karcie SD.  

- Sterownik monitoruje pracę instalacji chłodniczej oraz umożliwia odczyt aktualnych     

  parametrów pracy instalacji : ciśnienia, temperatury, stany alarmowe 

 



 

5. Gwarancja min. 12 miesięcy od daty montażu.  
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność́ za wszelkie uszkodzenia urządzeń wynikłe w 

czasie transportu i prac montażowych. 
7. Czas realizacji do 5 tygodni od daty podpisania Umowy. 
8. Przekazanie urządzeń zostanie potwierdzone dwustronnie podpisanym protokołem 

zdawczo-odbiorczym, który będzie stanowił podstawę̨ do wystawienia faktur VAT. 
9. Cena obejmuje instruktaż i uruchomienie wraz z dokumentacją techniczną. 
10. Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko sprzęt, 

stanowiący przedmiot zamówienia, miejsce dostawy i montażu . 
11. Termin wykonania: 30.12.2020. 

 


