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Opis  przedmiotu  zamówienia:                                                             
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu filtracyjnego do uzdatniania wody 

basenowej Captura
®
 w pomieszczeniach podbasenia w budynku F w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8. 

 

 Wymagania zmodernizowanego systemu:  

 

System musi komunikować się z aktualnie zamontowanymi przemiennikami częstotliwości 

oraz przetwornikami ciśnienia, przepływu z instalacją dozowania chemii. 

 

System musi posiadać następujące części/elementy: 

- rozdzielnicę elektryczną prefabrykowaną metalową/hermetyczna min. IP65, 

- sterownik PLC Siemens CPU S-1200 zasilanie 24V DC z nakładką dla wejść analogowych, 

- panel dotykowy - kolorowy Siemens/Weintek wizualizacji procesów o wielkości min 7 

cali,  

- moduł rozszerzeń o wejścia analogowe (min.6 wejść analogowych 4-20mA), 

- moduł rozszerzeń o wyjścia analogowe (min. 8 wyjść analogowych 0-10V),  

- moduł rozszerzeń wejść/wyjść cyfrowych do sterowania klapami pneumatycznymi (min.14 

DO), 

- zasilacze AC/DC dla poszczególnych obwodów (PLC, I/O, dozowanie, pneumatyka) 

dedykowane osobno dla każdego sterownika PLC, oraz osobno dla obwodów czujników, 

- zabezpieczenia osobno dla obwodów prądowych 3F 400V (zasilanie: sterownika PLC, 

przemienników od pomp, dmuchaw, obwodów czujników, silników), 

- moduł komunikacji z rozdzielnią istniejącą dozowania chemii RS232 lub RS485 

(komunikacja między dwiema szafami), 

- odczyt sygnałów pomiarowych z przetworników ciśnienia na filtrze (2 szt.) i zbiorniku 

buforowym, 

- odczyt aktualnej wartości przepływu wody po filtracji (integracja z zamontowanymi 

przepływomierzami) , 

- odczyt sygnałów pomiarowych z przetworników ciśnienia na filtrze i zbiorniku, 

- odczyt aktualnej wartości przepływu wody (integracja z zamontowanymi 

przepływomierzami),  

- wbudowaną funkcję sterowania przepustnicą czyszczenia rynien przelewowych, 

- oprogramowanie na panelu sterującym w języku polskim, 

- modernizację instalacji elektrycznej zarówno po stronie zasilania przemienników 

częstotliwości 400V oraz instalacji niskoprądowej i teleinformatycznej - dostosowanie 

instalacji do nowego sposobu sterowania,  

- uruchomienie systemu (w tym serwisowe cykle płukania), parametryzacja, testy urządzeń, 

- w cenie pełny opis z pełną dokumentacją z oprogramowaniem, kopią oprogramowania oraz 

wszystkimi hasłami dostępu (przygotowaną do ewentualnego wgrania), 

- szkolenie obsługi, 

- po okresie gwarancji – brak możliwości skasowania programu przy wpięciu do sterownika, 

- modernizację systemu w godzinach pracy Uczelni, 

- wymagana wizja lokalna przed złożeniem oferty. 

 


