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Platforma zdalnego testowania
hipotez i analizy danych biomedycznych

Zalqcznik nr 3

Uzupelnienie do zaproszenia do skladania ofert na serwis urzqdzef klimatyzacyjnych z dnia
12.09.20L5.

1. Serwisant po przeprowadzeniu kontroli szczelnoSci instalacji zawierajqcej fluorowane gazy

cieplarniane na urzqdzeniach wymienionych w Zawiadomieniu winien dokonai wpisu do Kart
Urzqdzei w Centralnym Rejestrze Operator6w Urzqdzefi isystem6w Ochrony Przeciwpo2arowej w
terminie zgodnym z rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 stycznia 2016 dotyczEcym ww.
Rejestru w Dziale Technicznym i lnwestycji Politechniki Slqskiej.

2.Poza O(wiadczeniem o braku powiqzari kapitalowych iosobowych ze Zleceniodawcq (zgodnie z

Zatqcznikiem nr 1) do oferty nale2y dolqczyi polisq OC na kwotq min. 500 000 PLN oraz referencjq
(wiadczqcq o do6wiadczeniu w serwisowaniu urzqdzei klimatyzacji precyzyjnej, w szczeg6lno(ci

dotyczqcej serwisowania wytwornicy wody lodowej EMERSON.

3. Szczeg6towy zakres czynnoSci diagnostycznych i konserwacyjnych do wykonania w ramach uslugi
serwisu przedstawiony jest poniiej.

Czynno5ci dla uklad6w wytwornica wody lodowej EMERSON i szaf rackowych KNURR:
- oglqdziny zewnqtrzne (stan utrzymania, brak wyciek6w);
- sprawdzenie trybu i prawidtowo6ci pracy wedlug zadanych parametr6w i aktualnych potrzeb;
- sprawdzenie braku wskazaf alarmowych na sterowniku;
- sprawdzenie istniejqcej wersji oprogramowania i ewentualnie wgranie aktualnej
- sprawdzenie stanu czysto5ci skraplacza i ewentualne jego oczyszczenie;
- sprawdzenie stanu zawilgocenia obiegu chtodniczego;
- sprawdzenie prawidlowo6ci pracy wentylator6w, sprq2arek;
- sprawdzenie poprawnoici polqczeri elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna

poprawa polqczenia;
- sprawdzenie poboru mocy i napiqi roboczych wentylator6w, sprq2arek, pomp, grzatek;
- sprawdzenie stanu zu|ycia elektrycznych element6w sterujqcych i zabezpieczajqcych (styczniki,

przekainiki termiczne, wylqczniki nadm iarowo-prqdowe);
- sprawdzenie poprawnodci dziatania obiegu chlodniczego (ciSnienia na ssaniu i tloczeniu);
- sprawdzenie szczelnodciobiegu chlodniczego z protokotem z kontroliszczelno(ci.
- sprawdzenie i regulacja stopnia przegrzania czynnika chlodniczego,
- sprawdzenie zabezpieczed na niskim iwysokim ciSnieniu czynnika chtodniczego;
- sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji wsporczych, a takie wibroizolator6w;
- sprawdzenie stanu lo2ysk silnik6w wentylator6w;
- sprawdzenie stanu potqczeri 6rubowych wewnqtrz urzqdzenia;
- sprawdzenie prawidlowo(ci przeptywu powietrza chtodzqcego agregat;
- sprawdzenie nastawionych op6inief czasowych i ewentualna regulacja;
- sprawdzenie dziatania alarm6w i poprawnoSci ich nastaw oraz ewentualna ich zmiana;
- sprawdzenie stanu technicznego i poprawno(ci dziatania pomp;
- sprawdzenie poprawno6ci dzialania zabezpieczei przepfywu czynnika (woda, glikol, itp.)- sprawdzenie szczelnoSci ukladu chlodniczego przy pomocy wykrywacza elektronicznego

CzynnoSci dla urzqdzeri DANTHERM:
1. Oeledzinv og6lne:

- sprawdzii stan techniczny obudowy (powlok antykorozyjnych i lakierniczych pod
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kqtem uszkodzed i korozji).
- Sprawdzii stopierl zabrudzenia wewnqtrznej i zewnqtrznej powierzchni obudowy.
- Sprawdzii stan polqczed mechanicznych element6w konstrukcyjnych i podzespol6w.

- Sprawdzii poprawnoSi zamykania drzwi, oston i dziatania wylqcznika bezpieczedstwa.

- Wykonai pomiary prqd6w - silnik6w, sprq2arek.

2. Sekcia wentvlatora i rozprowadzania powietrza:

- Sprawdzii swobodq przepiywu powietrza w otworach wlotowych i wylotowych urzqdzenia.
- Sprawdzid zesp6l silnik-wentylator pod kEtem uszkodzeri, zabrudzenia, skorodowania.

- Sprawdzii poprawnoSi mocowania zespotu silnik-wentylator, w tym mocowanie wentylatora
- Sprawdzii poprawno5i polqczefr elektrycznych silnika.
- Sprawdzii poprawno(i dzialania czujnik6w przeplywu powietrza.

3. Sekcia filtra:
- Sprawdzii stan filtr6w powietrza - oczySci6 lub ewentualnie wymienii - nowe filtry powietrza za

dodatkowq odptatno6ciq.
4. !nstalacia chlodnicza:

- Sprawdzii stan przewod6w, spaw6w i innych potqczei oraz stan armatury
czynnika chlodniczego pod kqtem szczelno(ci, uszkodzeri i zabrudze6.

- Sprawdzii prace elementu rozprq2nego (termostatycznego zaworu rozprq2nego, lub

rury kapilarnej).
- Sprawdzii ciSnienia ssania oraz temperaturq odparowania i skraplania.
- Sprawdzii dziatanie zawor6w elektromagnetycznych.
- Sprawdzii stan i izolacjitermicznej na rurociqgach chlodniczych.

5. Sekcia chlodnicv {chlodnica bezpo5rednieso odparowania).
- Sprawdzid stan powierzchni chlodnicy i rozdzielacza pod kqtem zabrudzenia , uszkodzeri,

nieszczelno5ci, 5lad6w korozji i ewentualnie oczyScii wymiennik 6rodkiem chemicznym.
- Sprawdzii dro2noii i ewentualnie oczy6cii tacq ociekowq i instalacjq odplywu skroplin

6. Sekcia spreiarki:
- Sprawdzid sprq2arkq, przylqcza przewod6w chlodniczych oraz zawory odcinajEce pod

kqtem wyciek6w, nieszczelnoici, zabrudze6, $lad6w korozji.

- Sluchowa kontrola glo(no6ci pracy.

- Je2eli wystqpuje wziernik sprawdzii poziom oleju w sprq2arce.

- Sprawdzii zawieszenie - stan amortyzator6w gumowych i sprq2ynowych.

- Sprawdzii funkcje ogrzewania karteru sprq2arki.

- Sprawdzii stan izolacji i polqczed elektrycznych.

7. Sekcia skraplacza chlodzonego powietrzem:

- Sprawdzii stan pokryi antykorozyjnych obudowy i podzespot6w

- Sprawdzii stan polqczef mechanicznych obudowy, element6w konstrukcyjnych i podzespol6w

- Sprawdzii stan wymiennika i ewentualnie oczy5cii, wyr6wnai uszkodzone lamelki, a w okresie

letnim w razie konieczno(ci oczySci6 wodq pod ciSnieniem z dodatkiem odpowiednich

Srodk6w myjqcYch

- Sprawdzii pracq silnik6w wentylatora (halas, temperatura lo2ysk)

- Sprawdzid zawieszenie(mocowanie) silnik6w wentylatora, polqczeri elektrycznych i w razie

potrzeby docisnqi zaciski przewod6w.

- Sprawdzii pracq ukladu regulujqcego obroty wentylator6w

- Sprawdzii drgania i halas

- Sprawdzli stan i ewentualnie uzupetnii lub wymienii izolacjq termicznq na rurociqgach

chlodniczYch

8.0 . Cze56 elektrvczna:
- Spr.*dzii stan techniczny zespol6w tqczeniowych ( tqczniki rqczne, styczniki, przeka2niki)'
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- Sprawdzi6 stan techniczny zesp016w zabezpieczajqcych (bezpieczniki, lqczniki instalacyjne

przekainiki przeciq2eniowe, przekainiki czasowe)
- Sprawdzii stan techniczny zespot6w sygnalizacyjnych (lampki sygnalizacyjne,

sygnaty diwiqkowe.
- Sprawdzii nastawy i dzialanie przeka2nik6w termicznych
- Sprawdzii jako5i potqczeri elektrycznych poprzez dokrqcenie potqczed (listwa zaciskowa,

osprzqt, urzqdzenie)
- Sprawdzii dzialanie ochrony przeciwpora2eniowej (test wylqcznika r62nicowo-prqdowego,

kontrola polqcze6 ochronnych).
- Sprawdzii pob6r prqdu przez podzespoty (wentylator nawiewny, sprq2arka i grzalki karteru i

wentylator skraplacza ).

9. Automatvka i sterowniki:
- Sprawdzii pod kqtem zabrudzenia.
- Sprawdzii wszystkie op62nienia czasowe i ewentualnie skorygowai.
- Sprawdzii nastawy sterownika mikroprocesorowego, alarm6w i ewentualnie skorygowai.
- Sprawdzii dzialanie zwloki czasowej w blokadzie niskiego ciSnienia przy starcie sprq2arki (start

zimowy).
- Sprawdzii czujniki temperatury i wilgotno6ci (je2eli dotyczy) pod kqtem zanieczyszczeri i

uszkodze6.

- Sprawdzii prace turnusowq i automatyczne zatqczanie urzqdzenia rezerwowego{je2eli

dotyczy).
- Sprawdzii dzialanie wylqcznik6w i blokad.
- Sprawdzii dzialanie uktad6w sterujqcych przeprowadzajqc test chlodzenia, test nawil2ania, test

osuszania (odwil2ania), test ogrzewania. (je2eli dotyczy)
- Sprawdzii poprawno5i wskazari temperatury i wilgotno5ci przez czujniki urzqdzenia

i ewentualnie przeprowadzii kalibracje. 0e2eli dotyczy)

Po stwierdzeniu niesprawno$ci w ramach czynno(ci diagnostycznych, jeSli jej usuniqcie nie wymaga

u2ycia dodatkowych material6w, nale2y jq usunqi. W tym np. czyszczenie parownik6w, skraplaczy,

filtr6w, udro2nienie ukladu odplywu kondensatu (skroplin) itp. Uwaga: czyszczenie nale2y

wykonywai bez u2ycia Srodk6w chemicznych powodujqcych korozjq urzEdzen, szczeg6lnie dotyczy to
wytwornicy wody lodowej; mycie nale2y wykonai wodq pod ci(nieniem.

23 .0e .20 t 6 Mat gorzataNierychlewrt, . .[tql F.*w\""-- t$..1cl,.r} e vL.
Data (imig. nazwisko i podpis pracownika prowadz4cego sprawg)
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