Питања:
(1) Молимо Вас да дефинишите унутрашње јединице, модели, тип и количина, понаособ
за позицију 1 и позицију 2?
(2) Да ли је извршена комплетна монтажа унутрашњих јединица и да ли је фреонски
цевовод испробан на притисак, да ли су унутрашње јединице повезане са аспекта
електро монтаже (напајање и комуникациони кабел)?
(3) Да ли су фреонски цевоводи прописно заштићени и колико је уграђено цеви
дефинисати по димензијама?
Одговори:
У току извођења радова на реконструкцији другог спрата зграде Општинске управе у
Косјерићу, изведени су и радови на постављању цевне мреже и унутрашњих клима јединица
за потребе климатизације, према спецификацији:
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ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

јединица
мере

количина

ЦЕВНА МРЕЖА
Предизоловане бакарне цеви за фреонске системе,
следећих димензија:
ø 19.05 x 1.2 mm
ø 15.87 x 1.0 mm
ø 12.7 x 1.0 mm
ø 9.5 x 1.0 mm
ø 6.35 x 1.0 mm
Материјал за спајање цевне мреже, спојни и заптивни
материјал, дисугас, лукови чврсти и клизни ослонци,
све редукције, хилзне и сл. 40% од поз.1.
Фазонски бакарни комад Y рачве за VRF систем,
произвођача
MIDEA
тип: FQZHN-01 или
одговарајући
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Бушење и уштемавање зидова за полагање цеви у зид,
за постављање конзола, држача, као и остали ситни
непредвиђени радови везани за поменуту инсталацију
PPR, PN10 цеви за одвод кондензата, следећих
димензија
DN32
m
Комуникациони и напојни каблови између спољне и
унутрашње јединице
m

105
120

7.

Fan Coil јединица касетног типа за VRF систем, са
могућношћу струјања припремљеног ваздуха на 4
стране заједно са припадајућом аутоматиком и
дренажном пумпом произвођача "MIDEA", следеће
величине
MDV-D56Q4/N1-D
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Унутрашња клима јединица зидног типа за VRF
систем, произвођача "MIDEA", следеће величине
MDV-D36G/N1-S
Унутрашња клима јединица зидног типа за multy split
систем, произвођача "MIDEA", следеће величине
MS12FU-12HRFN1-QRD0G
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Извршена је комплетна монтажа унутрашњих јединица и фреонски цевовод је
испробан на притисак, унутрашње јединице су повезане са аспекта електро монтаже
(напајање и комуникациони кабел).
Фреонски цевоводи су прописно заштићени и уграђене су цеви димензија као у
спецификацији.
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