АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“
Београд, Немањина 6
____________________________________________________________________________________________

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2019 -1056
Датум: 07.06.2019. године

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне бр. 1 за јавну набавку мале вредности: Климе (ЈНМВ/11)

У конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности: Климе, на
страни 5 конкурнсе докумнтације стоји:
Клима уређаји јачине 12 000 БТУ: Комада 40












Турбо моде-Уз помоћ ове опције можете много брже расхладити или загрејати
просторију.
Ауто дијагностика-Уређај поседује опцију ауто дијагностике. Уколико на уређају
постоји неки проблем или уређај неправилно ради, на дисплеју ће се појавити
грешка. На основу грешке сервисер ће лако отклонити квар на уређају.
Филтер-Уређај поседује филтере које је потребно периодично чистити како би уређај
радио пуним капацитетом и како не би дошло до оштећења уређаја.
Позиција крилаца-Уређај има опцију памћења положаја крилаца и након гашења
уређаја
Капацитет: 12000 БТУ
Напајање: 220~240В~/50Хз/1ПХ
Капацитет хлађења: 3,5 кW
Потрошња при хлађењу: 1,2 кW
ЕЕР 2,9
Максимална јачна струје при хлађењу: 7,2А
Капацитет грејања: 3,75 кW
Потрошња при грејању: 1,33 кW
Максимална јачина струје: 7,7 А
ЦОП 2,75









УНУТРАШЊА ЈЕДИНИЦА
Проток ваздуха на унутрашњој јединици: 530 м3/х
Ниво буке (Хи/Ми/Ло): 37/34/32
СПОЉНА ЈЕДИНИЦА
Ниво буке: 52 дБ(А)
Расхладно средство: Р22
Температурни опсег: -7 ~ 43 C







Мења се и гласи:
Клима уређаји јачине 12 000 БТУ: Комада 40












Турбо моде-Уз помоћ ове опције можете много брже расхладити или загрејати
просторију.
Ауто дијагностика-Уређај поседује опцију ауто дијагностике. Уколико на уређају
постоји неки проблем или уређај неправилно ради, на дисплеју ће се појавити
грешка. На основу грешке сервисер ће лако отклонити квар на уређају.
Филтер-Уређај поседује филтере које је потребно периодично чистити како би уређај
радио пуним капацитетом и како не би дошло до оштећења уређаја.
Позиција крилаца-Уређај има опцију памћења положаја крилаца и након гашења
уређаја
Капацитет: 12000 БТУ
Напајање: 220~240В~/50Хз/1ПХ
Капацитет хлађења: 3,52 кW
Потрошња при хлађењу: 1,097 кW
ЕЕР 3,21
Максимална јачна струје при хлађењу: 6,6А
Капацитет грејања: 3,66 кW
Потрошња при грејању: 1,014 кW
Максимална јачина струје: 6,2 А
ЦОП 3,61









УНУТРАШЊА ЈЕДИНИЦА
Проток ваздуха на унутрашњој јединици: 530 м3/х
Ниво буке (Хи/Ми/Ло): 39/36/34
СПОЉНА ЈЕДИНИЦА
Ниво буке: 55 дБ(А)
Расхладно средство: Р410
Температурни опсег: -7 ~ 43 C







