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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/STER CPP/ZK – CZĘŚĆ I 

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia 

CZĘŚĆ I 
Silnik indukcyjny i falownik częstotliwości wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. 

 

ELEMENTY DOSTAWY: 

1. SILNIK INDUKCYJNY (1 szt.) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem  
wymagane 
parametry 

Montaż: V1 (wałek w dół, daszek zabezpieczający od góry) 
Wznios wału: 225 
Moc: 55kW 
Reżim pracy / Duty: S1 
Napięcie: 3f, 400Vac 
Bieguny: 4 
Obroty: 1450 – 1500 rpm; max prędkość mech. - min. 3500 rpm 
Częstotliwość zasilania z 
falownika: 

0-120Hz 

Moment: min. 300Nm w zakresie obrotów 800-1500 rpm przy zasilaniu z 
falownika (praca ciągła 40°C) 

Obudowa:  IP55 
Klasa sprawności: IE2 lub wyższa 
Chłodzenie: powietrzne IC411 
Klasa korozji: C3 
Korpus: żeliwo 
Uzwojenie stojana: miedź 
Klasa izolacja: min. F 
Połączenie uzwojeń: delta 
Zabezpieczenie uzwojeń: 3xPTC 
Wykonanie zgodne z: IEC60034   
Certyfikaty: CE, marine type approval 

2. FALOWNIK (1 szt.) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem 
wymagane 
parametry 

Zasilanie:  
 

3-f; 380-415Vac; 10%/-15%, wyprowadzone zaciski DC-link (DC+ 
i DC-) 

Obudowa: IP20 - przystosowany do montażu w szafie 
Częstotliwość zasilania: 50/60Hz; +/-5% 
Sprawność: min. 98% 
Filtry: EMC C2 -sieć uziemiona TN, filtr składowych zerowych (CMF) 
Zabezpieczenie 
termiczne silnika: 

separowane połączenie z PTC silnika za pomocą przekaźnika 
termistorowego 

Napięcie wyjściowe: 3f; 0 do 380-415Vac 
Moc: moc znamionowa/40°C Pn= min. 75kW; moc praca ciężka/40°C 

Ph=min. 55kW 
Prąd: prąd znamionowy/40°C In=min. 145A; prąd praca lekka/40°C Il= 

min. 138A; prąd praca ciężka/40°C Ih= min. 105A 
Definicje: 
- Praca lekka: wymagana przeciążalność min. 110% przez 1 min. 
co 5 min. 
- Praca ciężka: wymagana przeciążalność min. 150% przez 1 
min. co 5 min. 

Częstotliwość na wyjściu: 0 do +/-120Hz bez deratingu 
Sterowanie: wektorowe 
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Certyfikaty: CE, marine type approval 
Chłodzenie: powietrzne  
Poziom zanieczyszczeń: 3C2 (gazy chem.), 3S2 - cząstki stałe 
Bezpieczne wyłączanie 
momentu:   

min. STO SIL3  

wyposażenie 
 
 

Komunikacja światłowodowa dla oprogramowania diagnostycznego 
Możliwość programowania bloczkowego własnych funkcji i obliczeń numerycznych 
wykorzystujących sygnały/zmienne z przemiennika częstotliwości. 
Moduł komunikacji obsługujący Profinet IO, EtherNet/IP i Modbus/TCP 
Z falownikiem należy dostarczyć oprogramowanie narzędziowe do parametryzacji i 
diagnostyki napędu wraz z kablami przyłączeniowymi.  
Alfanumeryczny panel operatorski w j. polskim. 
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego ze znacznikiem czasu błędu. 
Wbudowany rejestrator minimum 2 wielkości procesowych. 
Wbudowany dławik wejściowy ograniczający wyższe harmoniczne 
We/Wy: min. [(2xAI (U 0/2-10V/I, 0/4-20mA); 24Vdc; 3xRO; 6xDI; 2xDI/O; STO SIL 3] 
Oprogramowanie narzędziowe cechujące się następującą funkcjonalnością: 

- sterowanie lokalne z PC ( start, stop, kierunek, sygnał 
referencyjny)monitorowanie pracy i statusu falownika 

- przeglądanie i zmiana parametrów falownika, online i offline 
- monitoring min. 8 sygnałów jako przebiegów czasowych (trends) z próbkowaniem 

min. 1ms oraz ich archiwizacja na PC 
- tworzenie nowych plików z parametrami offline 
- aktualizacja / zmiana oprogramowania aplikacyjnego falownika 
- backup/restore stanu falownika 
- tworzenie i edycja programu PLC falownika 

 
DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Silnik musi być przystosowany do współpracy z falownikiem. 
2. Dostawca silnika zobowiązany jest do zamontowania dodatkowej tabliczki podającej parametry 

pracy przy zasilaniu z wyspecyfikowanego w ofercie falownika (wymagana tabliczka znamionowa 
przy zasilaniu z sieci (DOL) i tabliczka przy zasilaniu z falownika). 

3. Do silnika oraz falownika należy załączyć  
a) certyfikat marine type approval wystawiony przez podmiot posiadający status Towarzystwa 

Klasyfikacyjnego w zakresie usług certyfikacji – w języku angielskim, w wersji papierowej 
(opcjonalnie również w języku polskim i w wersji elektronicznej), 

b) certyfikat CE – w języku angielskim, w wersji papierowej (opcjonalnie również w języku polskim 
i w wersji elektronicznej), 

c) karty katalogowe oraz charakterystyki momentu i mocy względem prędkości w języku polskim, 
w wersji papierowej (opcjonalnie również w języku angielskim i w wersji elektronicznej),  

d) instrukcje obsługi w języku polskim, w wersji papierowej (opcjonalnie również w języku 
angielskim i w wersji elektronicznej),  

e) karty gwarancyjne w języku polskim, w wersji papierowej (opcjonalnie również w języku 
angielskim i w wersji elektronicznej). 

4. Okres gwarancji na wszystkie elementy Przedmiotu Zamówienia – minimum 12 m-cy 
5. Czas dostawy od dnia podpisania umowy – maksymalnie 11 tygodni 
6. Szczegóły dotyczące terminu, miejsca i warunków dostawy opisano w Rozdz. IV Zapytania 

ofertowego. 


