
 
 

 

 

Dostawa szaf automatyki do sterowania klimatem w szklarni testowej w ramach 

projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad 

innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” 

 

1. Czy w układach nawrotnych regulujemy prędkość czy tylko kierunek obrotu? 

Odp. Tylko kierunek obrotu. 

 

2. Jak ma wyglądać praca automatyczna? 

Odp. Praca automatyczna wygląda tak, że komputer klimatyczny daje sygnał 24VDC 

na start urządzenia. W szafie automatyki należy zastosować przekaźnik pobierający 

max prąd 20mA który będzie sterował załączaniem urządzeń poprzez podanie 

zasilania na stycznik/układ nawrotny. 

 

3. Jakie lampy są zastosowane w obwodzie doświetlenia i czy wszystkie będą 

podłączone równolegle pod jedno zabezpieczenie czy każda osobno? 

Odp. W obwodzie doświetlania będą zastosowane różne lampy i będą one 

zmieniane w zależności od potrzeb. Zasilane one będą napięciem 230V i będą 

podłączone równolegle pod jedno zabezpieczenie. 

 

4. Ile lamp jest w jednym obwodzie doświetlenia? 

Odp. Nie jesteśmy w stanie podać konkretnej liczby lamp, gdyż uzależnione to będzie 

od typu zastosowanych lamp oraz od wymagań związanych z przeprowadzanymi 

testami. 

 

5. Czy w układzie silników wietrzników i cieniówek sterujemy prędkością obrotu 

silników czy tylko ich kierunkiem? 

Odp. Sterujemy tylko kierunkiem obrotów. 

 

6. Czy po mojej stronie leży dobranie sterownika do układów ogrzewania/chłodzenia i 

sterowania zamgławianiem? 

Odp. Do sterowania układem ogrzewania/chłodzenia należy przewidzieć sterownik 

bądź wykonać sterowanie za pomocą przekaźników.  

Do układu zamgławiania sterownik dostarcza zamawiający, Dostawca musi 

przewidzieć miejsce w szafie na zamontowanie sterownika oraz : 

-zasilanie do sterownika 

-zasilanie i softstart do pompy 

-przełącznik natablicowy do sterowania pracą układu (z wyprowadzonymi sygnałami 

do sterownika na Start) 

-lampki kontrolne sygnalizujące pracę i awarię systemu z wyprowadzonymi 

przewodami do wpięcia w sterownik 



 
 

 

 

7. Czym steruje softstart w układzie zamgławiania?(silnik, pompa) 

Odp. Softstart steruje pracą pompy. 

 

8. Według moich założeń szafa numer 5 ma być główną, z której możemy zmieniać 

nastawy we wszystkich pomieszczeniach. Czy jest to dobre założenie? 

Odp. Założenie to jest błędne. Każda z szaf przypisana jest do jednego pomieszczenia 

i tylko urządzeniami zamontowanymi w tym pomieszczeniu może sterować. 

 

9. Po czyjej stronie leży dostarczenie kabli do połączenia szaf z odbiornikami? 

Odp. Dostawa oraz podłączenie kabli do odbiorników leży po stronie 

Zamawiającego. 

 

10. Gdzie mają być ustawione poszczególne szafy? 

Odp. Szafy będą ustawione w pomieszczeniu  nr 5, przy wejściu do poszczególnych 

pomieszczeń. 

 

11. Czy mają Państwo elektromonterów i nasz pracownik ma ich jedynie wspomóc czy 

całość podłączenia leży po naszej stronie? 

Odp. Całość podłączenia jest po stronie zamawiającego. Państwa pracownik ma 

jedynie uczestniczyć w uruchomieniu. 

 

Pytania do szafy numer 5. 

1. Układ ogrzewania górnego rurowego jest tylko w pomieszczeniu nr.5 czy we 

wszystkich, jeśli we wszystkich to czy sterowanie odbywa się tylko z szafy nr. 5 czy ta 

szafa jest masterem, a parametry można zmieniać też z innych szaf? 

Odp. Układ ogrzewania rurowego jest tylko w pomieszczeniu nr 5. 

 

2. Czy układ ogrzewania górnego rurowego ma mieć jakieś zależności z układem 

ogrzewania/chłodzenia w tym i innym pomieszczeniach? Jeśli tak to jakie? 

Odp. Układy te są niezależne. 

 

3. Czy w układzie silników cieniówek bocznych sterujemy prędkością silników czy tylko 

ich kierunkiem? 

Odp. Sterujemy tylko kierunkiem obrotów. 

 

4. Czy układy zasilania i sterowania zamgławianiem współpracują pomiędzy sobą czy 

pracują osobno? 

Odp. Układy te pracują osobno. 

 

 


