
SPECYFIKACJA

do przetargu na wymianę ultradźwiękowych liczników energii cieplnej z odczytem
radiowym Firmy KAMSTRUP w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich.

I. Zakres robót obejmuje:
1. demontaż istniejących 76 sztuk ciepłomierzy i montaż nowych wraz z modułem do
odczytu  radiowego  –  ciepłomierze  usytuowane  w  pomieszczeniach  piwnicznych
budynków wielorodzinnych.
2. Wielkość i liczba ciepłomierzy do wymiany:
-  Qn[m3/h] 1,5 – 22 szt.
-  Qn[m3/h] 2,5 – 25 szt.
-  Qn[m3/h] 3,5 –   3 szt.
-  Qn[m3/h]   6 –  16 szt.
-  Qn[m3/h] 10 –    8 szt.
-  Qn[m3/h] 25 –    2 szt.
…………………………

         76 szt.
3. Wyposażenie w urządzenie oraz oprogramowanie do odczytu radiowego.

II. WYMAGANIA OGÓLNE dla liczników 
1. Wszystkie elementy składowe ciepłomierza muszą być samoistnymi 

przyrządami pomiarowymi, które mogą być sprawdzane oddzielnie, mają oddzielnie 
zdefiniowane błędy graniczne dopuszczalne i mogą być składane z różnymi 
elementami ciepłomierzy (także innych typów i wytwórców) przy zachowaniu 
zgodności sygnałów pomiarowych

2. Wszystkie elementy składowe ciepłomierza muszą mieć możliwość naprawy i 
legalizacji w Polsce.

3. Ciepłomierz winien posiadać możliwość zastosowania co najmniej dwóch modułów 
komunikacyjnych jednocześnie. Zainstalowanie lub zmiana modułów 
komunikacyjnych nie może powodować konieczności ponownej legalizacji urządzenia.

4. Konstrukcja ciepłomierza powinna uniemożliwić świadomą lub przypadkową zmianę 
wskazań licznika przez osoby niepowołane. Każdy z elementów składowych 
ciepłomierza musi mieć możliwość zaplombowania (dotyczy to szczególnie 
śrubunków lub śrub mocujących przepływomierze, w których musza znajdować się 
otwory do zakładania plomb zabezpieczających)

5. Ciepłomierz musi posiadać ocenę zgodności z dyrektywą MID wydaną przez 
notyfikowaną jednostkę certyfikującą być oznakowany cechą ze znakiem CE 
potwierdzającą zgodność z dyrektywą MID. Wymagane jest przedstawienie 
Certyfikatu Badania Typu WE dla każdej części składowej ciepłomierza. 

6. Wszystkie elementy składowe licznika ciepła (przelicznik, przetwornik przepływu oraz 
para czujników temperatury) muszą pochodzić od jednego producenta

7. Licznik ciepła musi posiadać wielokrotną możliwość zmiany miejsca montażu z 
zasilania na powrót i odwrotnie bez konieczności zrywania plomby legalizacyjnej lub 
zabezpieczającej. Funkcja musi być dostępna przez cały okres eksploatacji licznika 
ciepła (również po rozpoczęciu naliczania energii).



8. Przelicznik musi w sposób automatyczny dostosowywać wejście impulsowe do 
podłączonego przetwornika przepływu. Ponadto przelicznik musi mieś możliwość 
wielokrotnej, ręcznej zmiany tego impulsowania bez konieczności wykonywania 
legalizacji dla przetworników nieobsługujących funkcji autodetekcji, również po 
rozpoczęciu pracy. Funkcja musi być dostępna przez cały okres eksploatacji licznika 
ciepła (również po rozpoczęciu naliczania energii).

III. WYMAGANIA DLA PRZELICZNIKA WSKAZUJĄCEGO 
1. Przelicznik powinien posiadać możliwość współpracy z przetwornikami przepływu 

mechanicznymi i ultradźwiękowymi.
2. Przelicznik powinien posiadać zegar czasu rzeczywistego z uwzględnieniem lat 

przestępnych oraz automatyczną zmianę czasu: letni/zimowy
3. Przelicznik musi być wyposażony w nielotną pamięć EEPROM – dane do pamięci 

muszą być zapisywane nie rzadziej, niż co 60 min
4. Przelicznik musi zapewniać zapis do pamięci nieulotnej w chwili utraty zasilania 

głównego – po odcięciu zasilania, lub wyczerpaniu wszystkich baterii zamontowanych
w liczniku, stan licznika musi być identyczny jak przed zanikiem zasilania.

5. Przelicznik musi posiadać baterię podtrzymującą zegar. W przypadku braku baterii 
podtrzymującej wymagana jest możliwość korekty zegara z klawiatury przelicznika.

6. Wyświetlacz przelicznika musi wyświetlać wskazania w sposób ciągły (wyświetlacz 
niegasnący), umożliwiający odczyt stanu energii przez wizjer w szafce bez 
konieczności wzbudzania wyświetlacza z klawiatury przelicznika.

7. musi posiadać możliwość uśredniania mocy maksymalnej i przepływu maksymalnego 
w zakresie 1-1440 minut / w okresie doby zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 1053) paragraf 38  pkt. 2)
.

8. powinien być wyposażony w złącze optyczne umożliwiające komunikację z 
przenośnym terminalem typu PSION  z głowicą do odczytu optycznego.

9. Przelicznik musi być zasilany standardową baterią typu D z końcówkami do wkręcenia
w listwę zaciskową (okres eksploatacji 15 lat + 1 rok rezerwy).

9. Przelicznik musi w sposób automatyczny dostosowywać wejście impulsowe do 
podłączonego przetwornika przepływu. Ponadto przelicznik musi mieś możliwość 
wielokrotnej, ręcznej zmiany impulsowania bez konieczności wykonywania legalizacji 
dla przetworników nie obsługujących funkcji autodetekcji, również po rozpoczęciu 
pracy.

10.musi mieć możliwość podłączenia zasilania 24V 
11.musi mieć możliwość podłączenia zasilania 230V 
12.Listwa zaciskowa do podłączenia przewodów sygnałowych przetwornika przepływu i 

czujników temperatury musi być dostosowana do wymiaru przewodu 2,5mm2
13.Kable sygnałowe i kable czujników temperatury muszą być prowadzone przez system 

kołeczków zamontowanych w obudowie uniemożliwiających wyciągnięcie kabli z 
obudowy.

14. Przelicznik musi mieć możliwość zainstalowania dwóch dodatkowych modułów 
komunikacyjnych: RS232, moduł radiowy, M-Bus, wyjścia analogowe 4-20mA mocy, 
przepływu lub temperatury, Modbus, BACnet. 

15.wyposażony w system taryfowy /co najmniej 2 progi/



16.możliwość rozbudowy o dodatkowe wejścia impulsowe dla wodomierzy 
mechanicznych - zmiana wartości impulsowania dla dodatkowych wejść impulsowych
nie może powodować konieczności powtórnej legalizacji

17.Przelicznik musi mieć możliwość wprowadzenia wartości stanów początkowych 
wodomierzy.

18.Przelicznik musi mieć możliwość współpracy z downa niezależnymi przetwornikami 
przepływu jednocześnie.

19.Przelicznik musi na wyświetlaczy sygnalizować błędy w pracy przetworników 
przepływu a w szczególności: 

 brak komunikacji z przetwornikiem na wejściu V1 i V2
 niezgodność sygnału wyjściowego przetwornika z wejściem w 

przeliczniku (błąd stałej impulsowania) dla wejścia V1 i V2
 zapowietrzenie/zabrudzenie przetwornika  na wejściu V1 i V2
  błędny kierunek przepływu w przetworniku na wejściu V1 i V2

20.Dane dostępne na wyświetlaczu:
 zużycie energii cieplnej [GJ]
 energia z daty docelowej [GJ]
 energia z na koniec miesiąca [GJ] - dane z ostatnich 12 miesięcy
 objętość wody sieciowej [m3]
 objętość z daty docelowej [m3]
 objętość na koniec miesiąca [m3] - dane z ostatnich 12 miesięcy
 Przepływ chwilowy [m3/h], aktualizowany nie rzadziej niż co 30 sekund w całym 

zakresie pomiaru
 Temperatura zasilania [oC]
 Temperatura powrotu [oC]
 Różnica temperatur [oC]
 Moc chwilowa [kW, MW]
 Czas pracy [h]
 Kod błędu i data jego wystąpienia
 Numer klienta
 Aktualna data i godzina
 Data docelowa
 Numer seryjny
 Numer programu
 Test wyświetlacza
 Rodzaj zamontowanego modułu

21.Przelicznik powinien przechowywać w niezależnych rejestrach pamięci jednocześnie 
następujące dane:
 godzinowe: (co najmniej z ostatnich 1200 godzin) - data, energia, masa, 

temperatura zasilania i powrotu, wskazania dodatkowych dwóch wejść 
impulsowych, kody stanów awaryjnych

 dobowe (co najmniej z ostatnich 460 dni) - data, energia, masa, średnia dobowa 
temperatura zasilania i powrotu, wskazania dodatkowych dwóch wejść 
impulsowych, kody stanów awaryjnych



 miesięczne (co najmniej z ostatnich 36 miesięcy)  - data, energia sumaryczna, 
objętość sumaryczna, dodatkowe wejścia impulsowe (sumaryczne wielkości) na 
koniec miesiąca, kod stanów awaryjnych, maksymalna. moc i przepływ dla 
każdego miesiąca

 roczne (co najmniej z ostatnich 15 lat) - data, energia, objętość, temperatura 
zasilania i powrotu, roczna moc szczytowa z datą wystąpienia, roczny przepływ 
szczytowy z datą wystąpienia, wskazania dodatkowych dwóch wejść impulsowych,
kody stanów awaryjnych

 Rejestr błędów - ostatnie 40 zdarzeń, zawierający dane: Kod błędu i data jego 
wystąpienia

IV. WYMAGANIA DLA PRZETWORNIKÓW PRZEPŁYWU
1. ustrój pomiarowy : ultradźwiękowy
2. typoszereg produkcji : qp 0,6 do 400 m3/h
3. pozycja pracy : pozioma, pionowa
4. dynamika : qp/qi =>100/1
5. ciśnienie nominalne : PN 16 wersja gwintowana, PN25 kołnierzowa
6. przeciążalność : minimum 200%, tzn.  qp + 100%
7. maksymalna temperatura pracy : 1300C
8. minimalna temperatura pracy : 150C
9. przetwornik  zasilany  z  baterii  przelicznika  wskazującego,  lub  listwy  zaciskowej

przelicznika wskazującego w przypadku zasilania sieciowego 
10.Ze  względu  na  typizację  urządzeń  w  zasobach  Zamawiającego  wymagane  jest

następujące impulsowanie przetworników przepływu:
 300 imp./l dla Qp=0,6 m3/h
 100 imp./l dla Qp=1,5 m3/h
 60 imp./l dla Qp=2,5 m3/h
 50 imp./l dla Qp=3,5 m3/h
 25 imp./l dla Qp=6 m3/h
 15 imp./l dla Qp=10 m3/h
 10 imp./l dla Qp=15 m3/h
 6 imp./l dla Qp=25 m3/h
 5 imp./l dla Qp=40 m3/h
 2,5 imp./l dla Qp=60 m3/h

11.możliwość legalizacji ponownej i naprawy w Polsce
12.długość  kabla  sygnałowego  min.  2,5m,  (przetwornik  musi  posiadać  możliwość

zastosowania przewodu sygnałowego o długości 10 m) 
13.przetwornik musi mieć możliwość połączenia z licznikiem z na odległość do 30m z

wykorzystaniem wzmacniacza impulsów
14.IP67

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI RADIOWEJ
 Wbudowana moduł komunikacji radiowej, przedział czasowy dla transmisji 

16 sek dla wersji objazdowej oraz 96 sek lub 15 min dla wersji automatycznej, 
stacjonarnej

 Opcja konfiguracji trybu odczytu z poziomu złącza optycznego



 Standard protokołu transmisji – Wireless MBUS tryb C1 wg normy EN 13757-4
 Transmisja szyfrowana za pomocą indywidualnych kluczy uniemożliwiająca 

odczyt licznika przez osoby niepowołane
 Zasilanie modułu wyłącznie z baterii głównej licznika
 Identyfikacja licznika po numerze fabrycznym, 
 Odczyt  bieżącego stanu licznika [GJ] i równoczesny odczyt stanu licznika na 

koniec ostatniego dnia poprzedniego miesiąca
 Oprogramowanie bazodanowe zainstalowane na komputerze klienta bez opłat 

licencyjnych 
 Możliwość eksportu danych do pliku zewnętrznego (XLS)

VI. Oferta powinna zawierać:
1. Dokumenty dotyczące wiarygodności oferenta tj.:
  a/ wyciąg o zarejestrowaniu działalności gospodarczej wraz               
     z informacją czy jest płatnikiem VAT,
  b/ zaświadczenie o płaceniu podatku i składek ZU,S
2. Oświadczenie o akceptacji umowy, 
3. Cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości zadania,
4. Referencje,
5. Termin rozpoczęcia i zakończenia robót.

VII. Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2023 r.  o godz. 10  00

Wadium w kwocie  10 000,00 zł   należy  wpłacić na konto BP PKO o /Końskie 
85 1020 2629 0000 9402 0010 3770   do dnia  28.02.2023 r.  do godz.   930.
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