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Opis przedmiotu zamówienia 
 
 
Przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego zestawu pompowego obejmującego część pompową, 
szafę sterującą oraz przewody elektryczne umożliwiające podłączenie pomp do szafy zgodnie  
z poniższymi wytycznymi. 
 
Wymagania techniczne: 
 
1. Przeznaczenie zestawu – pompowanie wody czystej. 
2. Temperatura wody – 50-250C 
3. Wymagane parametry pracy zestawu (nie pompy): 

 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę: Qhmax=5 m3/h, przy stałym 
ciśnieniu na wyjściu z pompowni: H=6 bar. 

4. Źródło zasilania zestawu pompowego: sieć wodociągowa 
 Minimalne ciśnienie na dopływie do pompowni: 3 bar 

5. Konstrukcja zestawu: 
Zestaw zmontowany fabrycznie w zakresie elektrycznym oraz hydraulicznym, z kompletną armaturą 
odcinającą i zwrotną. 
 
W przypadku, gdy gabaryty zestawu uniemożliwiają wprowadzenie zestawu w całości 
do budynku pompowni (szerokość drzwi wejściowych 100 cm) dostawca zobowiązany 
jest do zmontowania zestawu na miejscu.  
Dostawca zapewnia i realizuje na własny koszt transport, rozładunek i ustawienie zestawu 
pompowego we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie pompowni wody 
przy Al. Piastów obok nr 12 w Knurowie.  
 

5.1 Część hydrauliczna: 
 zespół pompowy montowany w oparciu o pompy wielostopniowe pionowe, 
 ilość pomp w zestawie - 3 szt.  

(wymagane parametry pracy (Qhmax) osiągane są przez 2 pompy zestawu, trzecia pompa stanowi 
czynną rezerwę. Wszystkie pompy posiadają identyczne parametry, 

 pompy montowane w układzie równoległym, 
 wlot i wylot każdej pompy podłączony do kolektorów wykonanych ze stali nierdzewnej, 
 materiał pomp – wszystkie elementy pompy stykające się z medium ze stali nierdzewnej, 
 odlewy żeliwne – wymagana ochrona powłoką kataforetyczną, 
 każda pompa wyposażona w zawór zwrotny i armaturę odcinającą zgodnie  

z normami DIN/DVGW, 
 uszczelnienie wału pomp typu „kompaktowego” umożliwiające wymianę bez demontażu 

pompy lub silnika, 
 kolektory zakończone jednostronnie kompensatorami metalowo-gumowymi i kołnierzami 

zaślepiającymi, 
 kolektor ssawny i tłoczny wyposażony w manometry oraz przetworniki ciśnieniowe, 
 zestaw wyposażony w zabezpieczenie przed suchobiegiem -  czujnik przepływu,  
 odgałęzienia kolektorów wykonane metodą kształtowania szyjek, 
 konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej oraz wyposażona w wibroizolatory, 

umożliwiające ustawienie zestawu na posadzce pompowni (wyregulowanie, wypoziomowanie 
zestawu), 

 zestaw powinien uwzględniać zbiornik/zbiorniki ciśnieniowe po stronie tłocznej  
wraz z armaturą. 

6. Szafa sterująca, część elektryczna: 
 szafa sterująca metalowa, malowana proszkowo RAL 7040 wykonana w stopniu ochrony 

min. IP 54 wg PN-92/E-08106, 
 szafa wolnostojąca montowana w pobliżu zestawu pompowego, 
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 na drzwiach obudowy szafy montowane są następujące elementy: 
- specjalizowany sterownik mikroprocesorowy, 
- przełączniki trybu pracy: A, 0, R - ( „A” -  praca automatyczna, „0”- pompa nie pracuje, jak 
również nie może być załączona poprzez sterownik mikroprocesorowy,  
„R”- załączenie pompy bezpośrednio z sieci zasilającej, 
- kontrolki sygnalizacyjne: A, 0, R, 
- wyłącznik główny, 
- kontrolka awaria pompy, 
- wyłącznik bezpieczeństwa, 
- panel operatorski WEINTEK MT8071iE, wizualizacja parametrów pracy zestawu:  
(ciśnienie zadane oraz mierzone na dopływie i odpływie z pompowni, przepływ chwilowy, 
przepływ sumaryczny, prąd i częstotliwość pracy silników pomp, czas pracy pomp, pasek 
aktywnej awarii układu, pasek stanu pracy układu (gotowość, praca z sieci, 
praca z falownika), suchobieg, dostęp do wykresów czasowych ciśnienia i przepływu, 
historia stanów alarmowych (30 zdarzeń), edycja parametrów serwisowych i nastaw  
(zmiana nastaw bez urządzeń zewnętrznych), bieżąca godzina i data, 

 dostęp do panelu w zakresie wprowadzenia nastaw, zmian chroniony hasłem, 
 pompy zestawu zasilane są silnikami – klasa IE3, 
 szafa wyposażona w aparaturę zabezpieczająco-łączeniową:  

wyłącznik silnikowy(zabezpieczenie zwarciowe i termiczne każdej pompy), 
 szafa zawiera kontrolę faz zasilania, 
 kable zasilające, sterownicze powinny posiadać oznakowanie (zarówno przy zestawie  

jaki w szafie) umożliwiające szybką identyfikację, 
 szafa zawiera 1 przemiennik częstotliwości (falowniki) z filtrem RFI sterujący pracą 3 pomp. 
 
Przetwornica częstotliwości musi posiadać charakterystykę pracy wentylatorowo-pompową. 
Zakres prac obejmuje podłączenie do sterownika sygnałów z wodomierza. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, przed uruchomieniem zestawu hydroforowego, pomiarów 
szafy zasilająco-sterującej (skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej, rezystancji izolacji,  
rezystancji uziemienia, ciągłości połączeń wyrównawczych) zgodnie z PN-EN 602204-1:2010, oraz  
do przekazania Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonych badań. 
 
Algorytm pracy układu pompowego 
 
Układ powinien umożliwiać wybór następujących trybów pracy zestawu: 
 

 ze stałym ciśnieniem na wyjściu z pompowni H=const. niezależnie od rozbioru wody, 
 sterowanie progowo-czasowe (3 progi nastaw ciśnienia w poszczególnych godzinach, 

przedziałach czasowych). 
W przypadku awarii przetwornicy układ automatycznie przechodzi do sterowania kaskadowego. 
 
W celu włączenia zestawu hydroforowego do systemu telemetrycznego działającego  
w PWiK Sp. z o.o. w Knurowie należy układ sterowania wyposażyć w: 

 sterownik (Simens SIMATIC S7-1200) PLC/OPLC z interfejsem RS232/485/MODBUS  
(posiadający wejścia umożliwiające odczyt urządzeń pomiarowych ciśnienia ssania  
i tłoczenia, przepływu, zaniku przepływu,  kontroli zasilania),  

 oprogramowanie sterownika umożliwiające wizualizację, odczyt informacji 
z panelu wyświetlacza, 

 moduł telemetryczny GSM/GPRS z anteną GSM,  

 zasilacz buforowy z akumulatorami. 
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W celu przygotowania wizualizacji pracy zestawu hydroforowego w systemie SCADA, program 
sterowania należy przygotować tak, żeby udostępniał sygnały/rejestry sterownika PLC/OPLC 
po interfejsie MODBUS.  
 
Sterownik powinien posiadać możliwości: 

 kontroli ciśnienia w sieci zapobiegając przekroczenie jego max wielkości, 
 kontroli wystąpienie suchobiegu na kolektorze ssącym i tłocznym, 
 kontroli zabezpieczenia silników elektrycznych, 
 informowania o wystąpieniu awarii jego przyczynach i czasie wystąpienia, 
 ręcznej regulacji obrotów każdej z pomp, 
 zachowania swoich ustawień po wyłączeniu zasilania, 
 zdalnego resetu zestawu (listwa zdalnego sterowania), 
 zdalnego załączenia i wyłączenia zestawu (listwa zdalnego sterowania), 
 rejestrowania, wysyłania komunikatów stykowych: awaria, praca, suchobieg, 
 komunikacji z drugim sterownikiem, 
 rejestrowania czasu pracy poszczególnych pomp. 

 
Wymagania ogólne 
 

 wszystkie opisy na urządzeniu należy wykonać w języku polskim, 
 wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik i przetwornicę powinny być w języku 

polskim, 
 urządzenie powinno posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, która 

zawiera: 
a) instrukcję montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz 
wykaz części zamiennych, 
b) instrukcję obsługi sterownika, 
c) schematy elektryczne szafy sterowniczej, 
d) rysunek złożeniowy, 
e) rysunek rozmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterowniczej, 
f)  kartę identyfikacyjną zestawu, 
g) kartę gwarancyjną, 
h) dokumentację zbiorników przeponowych, 
i)  rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H urządzenia, 
j)  deklarację zgodności, 
k) atest PZH dla zestawu hydroforowego, 
l) dokumentacje zbiornika/zbiorników przeponowych umożliwiającą ich rejestrację  

przez Urząd Dozoru Technicznego, urządzenie powinno przejść próby szczelności 
i ciśnieniową na stanowisku badawczym lub oświadczenie, że rodzaj, parametry zbiornika 
nie wymagają rejestracji w UDT. 

 
Zestaw Hydroforowy musi posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia wymagane prawem.  

Uwagi: 
Oprogramowanie sterownika PLC, panelu sterującego, nastawy operatorskie, kody źródłowe  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na nośniku pendrive, pozostają one własnością Zamawiającego  
w trakcie jak również po zakończeniu gwarancji. 
 
Serwis i gwarancja: 
Gwarancja 24 miesiące. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni wykonanie wymaganych 
przeglądów dostarczonych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w DTR poszczególnych urządzeń, wraz z dostawą części zamiennych i materiałów 
eksploatacyjnych. 
Możliwość serwisu pogwarancyjnego (minimum 1 punkt serwisowy na terenie województwa 
śląskiego). 
 


