












chłodniczego do każdej jednostki wewnętrznej: szybkie uzyskanie i równomierne 

podtrzymywanie komfortowej temperatury. Połączenie agregatu z jednostkami wewnętrznymi 

za pomocą rozdzielaczy trójdrogowych. W pomieszczeniach biur zastosowano jednostki 

wewnętrzne ścienne oraz kasetonowe. Wszystkie jednostki wewnętrzne wyposażone zostaną 

w piloty przewodowe z wyświetlaczem LCD zapewniające funkcje: 

• wł/wył,
• nastawa trybu pracy,
• nastawa temperatury co pół 0c,
• nastawa prędkości przepływu powietrza,
• cicha praca, boost i automatyczne dostosowanie temperatury w pomieszczeniu,
• zapamiętywanie ustawień,
• wyświetlanie kodów błędów,
• timer: 2 konfiguracje z krokiem co 10 minut i funkcją codziennego powtarzania,
• automatyczne lub ręczne ustawianie żaluzji.

Lp. Model 

Charakterystyka urządzeń klimatyzacyjnych 
1 Agregat freonowy wyposażony w następujące elementy 

oraz spełniający wymagania: 

• Zakres pracy w trybie chłodzenia -S°C do+ 46°C
• Zakres pracy w trybie grzania -20°C do+ 15°C
• Moc chłodnicza nie mniejsza niż 28 kW
• Moc grzewcza nie mniejsza niż 31,5 kW

• Czynnik chłodniczy R410A
• Zasilanie 3-fazy, 400V, S0Hz

• Pobór mocy nie większy niż 9,33 kW
• Współczynnik SEER nie mniejszy niż 7,4
• Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 

(chłodzenie/grzanie) 59/60 dB,

2 Jednostka wewnętrzna ścienna: 

Boś 

Kpi 

• Moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,2 kW
• Moc grzewcza nie mniejsza niż 2,5 kW

• Zasilanie 1-faza, 230V, S0Hz
• Pobór mocy nie większy niż 0,015 kW
• Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 25 dB 

(najniższy bieg)

3 Jednostka wewnętrzna ścienna: 
• Moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,8 kW
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• Moc grzewcza nie mniejsza niż 3,2 kW

• Zasilanie 1-faza, 230V, 50Hz
• Pobór mocy nie większy niż 0,016 kW
• Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 25 dB 

(najniższy bieg)

4 Jednostka wewnętrzna kasetonowa: 
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• Moc chłodnicza nie mniejsza niż 3,6 kW
• Moc grzewcza nie mniejsza niż 4,0 kW
• Zasilanie 1-faza, 230V, 50Hz
• Pobór mocy nie większy niż 0,021 kW
• Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 27 dB 

(najniższy bieg)

5 Jednostka wewnętrzna kasetonowa: 
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• Moc chłodnicza nie mniejsza niż 5,6 kW
• Moc grzewcza nie mniejsza niż 6,3 kW
• Zasilanie 1-faza, 230V, 50Hz
• Pobór mocy nie większy niż 0,026 kW
• Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 27 dB 

(najniższy bieg)

6 J.W. 

Sterownik bezprzewodowy 
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Lp. Model Iloś Jedn. System 

Charakterystyka urządzeń klimatyzacyjnych 
1 Zestaw klimatyzacji split składający się z jednostki 

J.Z. 
zewnętrznej oraz wewnętrznej ściennej pracujący w

zakresie temperatur -15°C do + 46°C dla chłodzenia oraz Kpi 2 
System 

-15°C do + 15,0°C dla grzania:
2.9 

• Współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,36



• Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 46
dB

•

2 Jednostka wewnętrzna ścienna: 

Kpi 

• Moc chłodnicza 2,5 kW
• Pobór•mocy (nominalny) 0,61 kW

• Zakres chłodzenia (min-max) 0,9 - 3,0 kW
• Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 29

dB

• Przepływ powietrza nie mniejszy niż 450 m3 /h

• Jednostka wyposazona w moduł pracy 
naprzemiennej

3 Zestaw klimatyzacji split składający się z jednostki 
zewnętrznej oraz wewnętrznej ściennej pracujący w 
zakresie temperatur -15°C do + 46°C dla chłodzenia oraz 

Kpi 

-15°C do +24,0°C dla grzania:
• Współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,1
• Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 48

dB

4 Jednostka wewnętrzna ścienna: 

Kpi 

• Moc chłodnicza 2,5 kW
• Pobór mocy (nominalny) 0,77 kW

• Zakres chłodzenia (min-max) 0,8 - 3,0 kW
• Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 21

dB

• Przepływ powietrza nie mniejszy niż 240 m3 /h
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Wykonanie instalacji 

Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać rur 

uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków 

. uszkodzonych, odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów 

winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i 

odgałęzienia prowadzone będą pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody 

prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej 

powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić, co 












