
 
    
   
  
  
  

    
 
 
 
 

Kraków, dn. 15.01.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 130004378 - wanny do badań starzeniowych, wanny do procesów 

starzeniowych 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o przedstawienie oferty na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i uruchomienie 2 szt. 

wanien do realizacji prób starzeniowych kabli zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

Wanna o wymiarach wewnętrznych: L x S x H 1905x1210x1355 mm o kubaturze ok. 3m3, 

powinna być wykonana na ramie z odpowiednich profili i zapewniać łatwe przemieszczanie po 

posadzce w budynku laboratorium (powinna być wyposażona w obrotowe kółka jezdne i 

odpowiednie uchwyty). Wanna powinna być wykonana odpowiedniej grubości blachy (co najmniej 

3 mm) np. z materiału o symbolu 0H18N9 (1.4301) – inne materiały zapewniające trwałość 

rozwiązania w określonych warunkach eksploatacji po uzgodnieniu z użytkownikiem. Ścianki i dno 

powinny być izolowane wełną mineralną zabudowaną w estetyczny sposób (np. blachą odporną na 

korozję). Aby zmniejszyć parowanie należy zastosować pokrywy wykonane w podobnej konstrukcji 

co ściany wanny. W wannie w kąpieli wodnej w określonej utrzymywanej za pomocą grzałek i 

sterownika temperaturze (40-55 °C) będą starzone i badane próbki kabli. Dla zapewnienia 

jednakowej temperatury w całej kubaturze obieg wody musi być wymuszony odpowiedniej 

wydajności pompami (przy pompie musi być zamontowany łatwo wymienny filtr). Czujnik poziomu 

wody powinien być zintegrowany z systemem zabezpieczającym pompy przed suchobiegiem (w 

przypadku odparowania woda do urządzenia będzie uzupełniana automatycznie przez otwarcie 

elektrozaworu).  Grzałki powinny być umieszczone przy dnie wanny i zabezpieczone np. blachą 

perforowaną – drugie dno. Okres badania próbek - do 2 lat. Wymagamy aby urządzenie miało 

oznakowanie CE (dostawca wystawi deklarację zgodności WE oraz spełniało normy zharmonizowane 

i posiadało systemy bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami). Urządzenie 

musi być wykonane z materiałów umożliwiający wieloletnią eksploatację w sposób ciągły. Powinna 

zostać określona i zadeklarowana konsumpcja energii w czasie ciągłej eksploatacji przy określonych 

nastawach i w określonych warunkach w hali budynku laboratorium (weryfikowana będzie klasa 

energetyczna). Szczelność zewnętrznych połączeń wanny co najmniej IP44. Wszystkie urządzenia 

oraz wiązki oznaczone zgodnie ze schematem elektrycznych. 

 

Szafa elektryczna powinna być zgodna z PN-EN 61439 przy stopniu IP44 (szafa musi być obliczona 

cieplnie i gdy to wymagane wyposażone w system chłodzenia) wyposażona w zabezpieczenie przed 

przepięciami EMI, a regulatory zasilane napięciem 24 V DC z odpowiednio dobranego zasilacza. System 

sterowania powinien umożliwiać regulację temperatury wody i zapewnić kontrolę stanu wody jak również 

sygnalizować za pomocą sygnalizatora dźwiękowego i świetlnego podstawowe i awaryjne stany pracy 

urządzenia.   Urządzenie powinno posiadać kable zasilający o długości 15 umożliwiający podpięcie do 

istniejących gniazd zasilających. Szafa powinna być samojezdna. 
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Miejsce montażu: TF Kable Zakład Bydgoszcz, ul. Fordońska 152 

Załącznik: poglądowe zdjęcia podobnych stosowanych obecnie wanien („wanny do procesów 

starzeniowych.pdf”) 

 

Termin wykonania (oczekiwany): 3 miesiące 

    Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: 

Pan Ryszard Szydłak, tel. 665 810 196, ryszard.szydlak@tfkable.com  

Podpisaną ofertę cenową prosimy przesyłać drogą elektroniczną tylko i wyłącznie na adres: 

                                            oferty@tfkable.com 

 do dnia 24.01.2020. 

Oferta winna zawierać następujące dane: 

1. Powołanie się na nasz numer zapytania ofertowego. 

2. Szczegóły techniczne oferowanej usługi. 

3. Datę ważności oferty. 

4. Cenę netto z rozbiciem na poszczególne elementy składowe usługi. 

5. Warunki płatności. 

6. Termin realizacji. 

 

Oferta powinna być podpisana. Zastrzegamy sobie prawo negocjacji warunków handlowy. 

 

 

 

Z poważaniem , 

Ryszard Szydłak  

 

 


