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Wyjaśnienia do użytych nazw własnych producentów przyjętych w PFU 

 

1.protokół Modbus -  Służy do komunikacji z programowalnymi kontrolerami tej firmy, a 

także innych producentów. Umożliwia zarządzanie siecią takich urządzeń jak np. system 

sterowania temperatury i wilgotności. Modbus jest obecnie standardem otwartym. 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowane równoważnego protokołu, jednakże, w przypadku 

stosowania przez Wykonawców urządzeń zamiennych protokół kontrolerów powinien 

spełniać co najmniej parametry: 

 

Możliwość Diagnoza błędów: Wykrywanie błędów transmisji następuje dzięki kontroli 

parzystości poprzecznej (bit parzystości znaku) i wzdłużnej (LRC, CRC). 

Wykrywanie i diagnozowanie błędów komunikacji następuje przez: 

odesłanie przez slave ramki z kodem błędu: 

 

01 – niedozwolona funkcja 

02 – niedozwolony numer rejestru 

03 – niedozwolona wartość danej 

04 – uszkodzenie w przyłączonym urządzeniu 

05 – potwierdzenie pozytywne 

06 – brak gotowości, komunikat usunięty 

07 – potwierdzenie negatywne 

08 – błąd parzystości pamięci 

 

Zamawiający podkreśla, iż protokół Modbusstanowi jedynie przykład, dany Wykonawcom 

wyłącznie w celu zapoznania się ze stopniem złożoności przedmiotu zamówienia, jak również 

w celu wskazania na przykładzie dla jakich urządzeń uzyskano oczekiwane i wymagane efekty 

Przedmiotu zamówienia. 

 

 



2. ModułówPVpolikrystalicznych np. w technologii Smart Wire lub równoważnej  

 

Zamawiający dopuszcza zastosowane technologii równoważnej modułów PV, jednakże, w 

przypadku stosowania przez Wykonawców paneli zamiennych powinny one spełniać co 

najmniej podstawowe wymagania sparametryzowane poniżej: 

 

1. Sprawność ogniwa w zakresie od 18% - 25% 

2. Gwarancja na panel min. 15 lat / 25 lat produktywność min. 85% mocy znamionowej  

3. Moc pojedynczego ogniwa od  280 - 330 Wp.  

4. Instalacja powinna być optymalnie dobra do wymogów Inwestora 

5. Zastosowane Ogniwa PV mają mieć możliwość pracy zarówno w instalacjach wyspowych 

(off-grid) jak i w instalacjach podłączonych do sieci energetycznej (on-grid). 

6. Proponowane technologie : mono, polikrystaliczne, CIGS i inne odpowiadające 

wymaganiom przetargowym oraz Inwestora.  

7. Wszystkie użyte w postępowaniu przetargowym materiały techniczne powinny posiadać 

certyfikaty i dopuszczenie do stosowania na rynku polskim i posiadać udokumentowaną 

historię produktu, iż nie jest to technologia eksperymentalna, naukowo-badawcza, wyrób 

jednostkowy oraz rozwiązania nigdzie indziej nie stosowane. - oświadczenie 

wykonawcy/producenta paneli PV o w pełni komercyjnej technologii i powtarzalnej.   

 

Zamawiający podkreśla, iż nazwa technologii paneli SmartWire stanowi jedynie przykład, 

możliwości wykorzystania optymalnej technologii w danym zadaniu. Zaproponowana 

technologia przez Inwestora ma jedynie wyznaczyć i pokazać potencjalnemu Wykonawcy 

jakiego produktu spodziewa się Inwestor pod kątem parametrów, technologii, wydajności, 

gwarancji, trwałości produktu oraz możliwości współpracy w układach hybrydowych.  

Podane elementy mają na celu wyłącznie zapoznania się ze stopniem złożoności przedmiotu 

zamówienia, jak również w celu wskazania na przykładzie paneli dla uzyskano oczekiwane i 

wymagane efekty Przedmiotu zamówienia. 

 
 


