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TEKNISK BESKRIVELSE MED FORUTSETNINGER OG OMFANG
Under har vi beskrevet vårt leveranseomfang med kvaliteter, kommentarer og forutsetninger
slik vi har forstått oppgaven.
0.0 DATA:
Høydebasseng HB Knyken
- Topp dekke
- Basseng
- Volume

: kote xxx
: 08x4m
: 200 m3

Trappetårn
- Toppdekke
- Gulvdekke

: kote xxx
: kote xxx

Ventilkammer Knyken frittliggende (alt
- Kjellergulv ventilkammer
- Toppdekke ventilkammer
- Areal gulv
- Kapasitet pumpe Knyken

l)
: kote xxx
: kote xxx
: 0300 /7 m 2
: Q= 5-6 1/s mot 40 m

Ventilkammer Knyken integrert (alt 2)
- Kjellergulv ventilkammer
- Toppdekke ventilkammer
- Areal gulv
- Kapasitet pumpe Knyken

: kote xxx
: kote xxx
: 3x4m
: Q= 5-6 1/s mot 40 m

Ledningsanlegg
- 0110 Vannledning inn/ut
- 0 6 3 Pumpeledning Knyken
- 0110 Overløpsledning
- 0110 Slukledning
- 0110 Tømmeledning

: kote xxx
: kote xxx
: kote xxx
: kote xxx
: kote xxx

Vi vil oppgi detaljer om ulike nivåer og areal for våre installasjoner for grunn-og
ledningsentreprenør annen entreprise.
Vi har gitt to alternative løsninger:
Alt l: Høydebasseng m/trappehus og frittliggende ventilkammer
Alt 2: Høydebasseng m/trappehus og integrert ventilkammer
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Leverandørkonstellasjon:
FIRMA
VA-Prosjekt Midt-Norge AS

TJENESTE
Totalentreprenør
Del-oros iektering
Brimer Servitech /(Moldskred) Prosjektering bygg/betong
Rupro AS
Mekaniske arbeider

ROLLE
Kontraktspartner

Vintervoll AS

Underentreprenør

Orkla Mardabi AS
Brimer Servitech AS

ABBAS

Prosjektering elektro
Elektroarbeider (alt. NN)
Grunn-ledningsarbeider
Betongarbeider
GDP-basseng- prosjektering
GDP-basseng produksjon
Montasje av GDP-elementer basseng
og trappehus
Isolering og kledning
Prosjektering av styringer
Leverandør av Sfr-anlezz

Underentreprenør
Underentreprenør

Underentreprenør
Underentreprenør

Underentreprenør

Sikre gjennomføring i samordnerfunksjon, reklamasjonsarbeider og garantier
Våre underentreprenører og leverandører er kvalitetssikret av rnhp:
soliditet
kompetanse
garantier
produkt
oppfølging
Alle våre samarbeidspartnere i prosjektet har deltatt sammen med oss på tilsvarende
prosjekter tidligere. Våre underentreprenører oppfyller kravspesifikasjonen for kvalifikasjoner
ressurser og forpliktelser.
Levetidskostnader
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1.0 ALT l HØYDEBASSENG MED FRITTLIGGENDE VENTILKAMMER
1.0
Administrasjon, rigg og drift
Her inngår:
• Forsikringer og sikkerhetsstillelse
• Rigg og drift
• Drift av adm og byggeplass
• Dokumentasjon og administrasjon
2.0
Konstruksjon for høydebasseng og ventilkammer inkl utv ledningsanlegg
Her inngår
• Gunn-ledningsgrøft-tomtearbeider
o Utføres av annen entreprise ihht mål data oppgitt for våre installasjoner
•

Bunnledninger for basseng og ventilkammer
o Rustfri syrefaste bunnledninger under installasjoner
o Ledninger av plast utv anlegg nedstrøms ventilkammer

•

Betongarbeider for bassengplate
o Støping av betongplate 08,8 m er basert på underlag og dimensjoneringer
utføres av konsulentfirma Moldskred AS. Her leverer vi nødvendige tegninger
for betongarbeider med plate for høydebasseng samt forskaling for betongplate
inkl sentrumspotte.
o Det avrettes og stålglattes med fall mot sentrumssluk som monteres og alle
ND l 00/150 rustfri rør kommer som oppstikk ved bassengvegg unntatt Ø110
PVC SDR2l tømmerør som føres til sentrumssluk.

•

Betongarbeider for trappehusplate
o Støping av betongplate A=4,0x2,5 m
o Glidesjikkt mot bassengplate
o Sluk ved adkomstdør
o Ståldør pulverlakkert 150x210 kl 3

•

Betongarbeider belastningsplate prefabrikert ventilkammer
o Dobbeltarmert plate 4,5x4,5x0,25

•

Prefabrikert overbygg 2,4x3,5 m
• Stående tømmermannskledning, Royalimpregnert
• Isolert 10 cm i vegg og 15 cm i tak
• Lufting i tak og vegger
• Diffusjonssperre og vindsperre i tak og vegger
• Innvendig Elitex i vegger og i tak eller tilsv.
• Saltak (ca 30 gr.)
• Ståltak korrugert, sort
• Vindu 66x99 - l stk
• Takrenner og nedløpsrør
• Ståldør sortlakkert 90x200
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•

Prefabrikert underdel i GUP med sandwich 2,4x3,5 toppdekke m/luker
• 03000 h=2,2 m
• Isolert kon
• Rørgjennomføringer
• Innv coating på vegger
• Leider

•

Prefabrikert høydebasseng i GUP
o V=200 m3 08mxH4,0 m
o Vi leverer og monterer prefabrikert høydebasseng i GUP på ferdig støpt
betongplate. Vi har medtatt komplett oppsett av høydebasseng inkl isolering og
kledning av tank inkl plastring
o Bassenget er oppbygd som følger;
Vegger:
Bassenget oppføres med vegger av GOP-elementer som skrues sammen på
stedet og alle skjøter og gjennomføringer plastres.
Hele veggen isoleres med 5 cm A-isolasjon, papp, lufting og Royalimpregnert
trekledning i h=4,0 m (5,0 m) over terreng.
Innvendig etableres leider med veltebøyle fra takluke til dekke.
Luke:
Veggluke, monteres i bassengvegg med adkomst fra dekke i trappehus Dette er
å anbefale, spesielt med hensyn på sikkerhet for driftspersonell og i tillegg vil
det forenkle rengjøring av basseng.
Bassengtak
Taket er isolert sandwich-konstruksjon som er dimensjonert for snølast,
beregnet for last ihht NS3079.
For basseng monteres låsbar adkomstluke 80x80 for tak i basseng.
Adkomst til takluke vindeltrapp i trappehus
Plastring:
Hele bassengfundamentet vil etter bassengene er ferdig montert, bli plastret
som gir en l 00% glatt og tett overflate for dekke, vegger og tak.
Dette forenkler renhold, forlenger perioden mellom rengjøring av basseng mhp
begroing samt ingen mulighet for innlekkasje fra tak eller utlekkasje fra
vegger/dekke. Vi gir en l 0-års tetthetsgaranti ved plastring.

•

Trappehus integrert
o Takelement isolert 250 kg
o Rister i vegg
o Takrenner med nedløpsrør
o Trearbeider med Royalimpregnert kledning
o Isolert vegg i GUP sandwich
o Isolert ståldør l 50x200
o 01,8 m vindeltrapp h=4,0 m
o Felles repos/gulv ved takluke for basseng
o Montasje
o Tilpasninger
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Fordeler med GUP-bassenget
l) Enkelt vedlikehold med glatte innvendige flater og lite begroing. Ca 2-4
timer å rengjøre bassenget.
2) Tåler å rengjøres med høytrykksspyler
3) Alle gjennomføringer plastres og gir tette forbindelser
4) Ved plastring av betongsåle så gis 10 års tetthetsgaranti på bassenget
5) Helt tett konstruksjon mellom tak og vegger som er avgjørende for å unngå
lekkasje av vann og forurensninger
6) Coating og elementer godkjent for drikkevann av Folkehelsa.

3.0
Installasjon maskin
Rustfrie rørmateriale:
Rørmateriale
: Rustfritt syrefast AIS316L
Flenser
: Presse løsflenser syrefast Pressede sveisekrager
Godtykkelse
: 50-200 t= 2,0 mm
250-300 t= 3,0 mm
Bolter og mutter
: Syrefast A4
Pakning
: Gummi EPDM armert
Klammer
: Bøyleklammer AISB 16
Sveisemetode
: TIG-sveising med dekkgass
Etterbehandling
: Utvendig sveiseskjøter beises
l stk

Røranlegg syrefast stål komplett i underdel ihht tegn
• Innløp: NDI00 rustfrie SIS2343 rør
• Utløp: ND l 00 rustfrie SIS2343 rør
• Innløp/utløp nedstrøms: ND l 00 rustfrie SIS2343 rør
• Tømmerør: ND l 00 rustfrie SIS2343 rør

l stk Pumpeanlegg Knyken POI
• l stk Hydro-Solo CRIE15-2 , 3 kW 3x400V inkl trykktank og
frekvensomformer
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4.0

Ventiler og vannmåler
Ventiler
• 2 stk ND l 00 Erhard sluse m/ratt innløp-utløp
• l stk ND l 00 Erhard sluse m/ratt tømmerør
• l stk Erhard sluseventil (Roco) m/Auma Norm SA7.6 on/off MV0l
Alt: Auma?
• 2 stk NDS0 Stengeventil
• l stk NDS0 Tilbakeslagsventil pumpe
• 2 stk ND l 00 Tilbakeslagsventil innløp/utløp
• l stk 2» Lufte-vakuumventil
• 3 stk ND l 00 Gummikompensator
• l stk NDS0 Gummikompensator
•

Uttak på rør med kuleventil:
o l stk ¼ Uttak nivåtransmitter tømmerør
o 2 stk ¼» Uttak innløp/utløp HB l for vannprøver
o 2 stk l» Uttak intern vann
o 2 stk t» Uttak lufte/vakuumventil på innløp
o l stk I» Uttak undersider innløp/utløp for avtapping

Instrumentering
• l stk NDS0 Vannmåler Siemens MAG5000/5100W -pumper FT02
• l stk NDI00 Vannmåler Siemens to-veis utløp/utløp FT0l
• 2 stk¼" Nivåtransmitter PT01-PT02
• 2 stk 11/2» Nivåstav LS02-LS01
• 1 stk¼» manometer pumpe

5.0
Styringer/overvåkning og elektro
Vi lever komplett anlegg med følgende innhold:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventilkammer
Montasje av aut.skap/SD-anlegg
Innlegg av strømkabel/signalkabel inkl jording og kobling i skap.
Føringsveier
Lys og varme for ventilkammer
l stk ribberørsovner m/termostat
3 stk LED-annaturer
I stk utelys med fotocelle
Kabling strøm/signal fra skap til:
l stk pumpe inkl frekvensomformer
I stk motorventiler 0,3 kW inkl tilbakemelding
2 stk vannmåler elektronisk type Siemens
2 stk transmittere 4-20 mA ny
l stk nivåstav vann på gulv
l stk nivåstav overløpsregistrering
3 stk 16A Stikk disponibel
I stk 16A Stikk for bereder
l stk 16 A Stikk for avfukter 1,5 kW
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Trappehus elektroinstallasjon
Trekking av nødvendig kabel fra ventilkammer til trappehus
o Levering og trekking av kabel for strøm ca 5 m fra skap i
ventilkammer fram til trappehus
o Levering og trekking av signalkabel ca 5 m nivåstav i trappehus
o Koblingsboks og trekking av kabel til lysarmatur i trappehus ved
leider og i topp trappehus ved bassengluke.
o 3 stk Lysarmatur LED
o Disp stikk ved bassengluke i topp og ved dør
o Utelys m/fotocelle
o LED-lys innv basseng -l stk
o Føringsveier
Automatikkskap/fordeling:
Inntaksdel
Jordfeilvarsling
Effektbryter
Målebrett for E-verksmåler- 3x400V
Fordeling/styreskap
Motorkurs pumpe 2,2 Kw-l stk
Kurs for frekvensomformer l
Motorkurs motorventil 0,2 kW- 1 stk
Kurs for nivåtransmitter -2 stk
Kurs for nivåstav ventilkammer- 1stk
Kurs for nivåstav overløpsregistrering - 1 stk
Kurs for vannmåler-Z stk
Kurs for bereder-l stk
Kurs for avfukter l kW
Kurs for SD-anlegg
Sikringskurser øvrige- lys og varme
Disp kurser
Betjeningsbrytere
Hjelperele
Panelinstrument
Strømforsyning 24V
Styrestrømsikringer med jordfeilbryter
Overspenningsvern styrestrøm og inntak
Komplett ihht krav i spesifikasjon
Innbygging av SD i fordeling
SD-anlegg
Leveransomfang for tilbud fra ABB.
Leveringsbeskrivelse
Vårt tilbud omfatter levering og programmering av PLS og driftskontroll for styring av
Knyken HB I Orkland kommune.
Det leveres en standard PLS ACSOO - med 10-moduler for nødvendige signaler,
strømforsyning, UPS og batterier.
Det leveres en s-ports switch som vll utgjøre vårt grensesnitt for kommunikasjon mot
driftsentral.
Lokal ldrlftsettelse er Inkludert, og det er regnet med l arbeidsdag + reisetid. Timeforbruk
utover dette vii bii fakturert etter løpende regning.
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Tabell 2.1 Ol oversikt

Stasjon

DI

DO

Al

Knyken HB

AO

32

8

8

0

Leveringsomfang
Matertell og arbeid t i i Knyken HB.
Tabell 2.2 Materiell
Type

Art. Nr.

PLS

1SAP507100R0001 CP607

l

PLS

1SAP131000R0278 PM5630-2ETH

l

Beskrivelse

Antall

PLS

1SAP111300R0278 TB5610-2ETH

l

PLS

15AP180100R0002 MC5102

l

PLS

15AP180300R0001 TA521

l

PLS

15AP180600R0001 TA524

l

PLS

1TNE968902R2102 D1562

2

PLS

1TNE968902R2201 DO561

l

PLS

1TNE968902Rll01 A1561

2

PLS

1TNE968901R3106 TA565-ll

l

PLS

1TNE968901R3105 TA565-9

Nettverk

184551

Patch cable

Nettverk

2891001

Fl SWITCH SFNB STX

Batteri

2866611

TRIO-UPS/1AC/24DC/5

Batteri

2866365

QUINT-BAT/24DC/12AH

Overspenningsvern 2906450

l

Type 3 - PLT-T3-IT-230-FM

Tabell 2.3 Arbeid
Arbeidsbeskrivelse
Prosjektledelse
PLS programmering
Panel Programmering
Programmering database/toppsystem
IAT

Dokumentasjon
ldrlftsettelse (l dag)

Forutsetninger for leveransen
Vi forutsetter at det er utført signalkontroll på anlegget før tdnttsettelse starter.
ABB dokumenterer bare de løsningene vi leverer. Grenseskillet for dokumentasjon ved
kobling m o t utstyr levert av annen leverandør, slutter ved vår leveransegrense.
Vi forutsetter at kommunikasjon mot Orkland kommune VA-nettverk er etablert av kunde
eller sluttkunde innen !driftsetteise påbegynnes.
Andre merknader
Vi forutsetter bistand fra kunde/leverandører I forbindelse med idriftsettelse både på
utestasjon og på sentralen dersom dette er påkrevd.
Etter at utstyr er montert på anlegget, vll ABB klargjøre styresystemet for test og
idriftsettelse. I dette inngår blant annet å laste ned og starte opp programvaren for
styresystemet. Det er derfor en viktig betingelse at kjøper eller eventuelle
underleverandører av kjøper, holder sitt leveranseomfang nødvendig sikret mot uønskede
manøver (start av motorer, åpning/lukking av ventlier). Dette betyr at med mindre utstyret
er under oppsikt av kvalifisert personell, skal utstyret tii enhver tid fram til kjøper overtar
driftsansvaret, være strømløst eller på annen måte sikret mot uønskede manøver.
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6.0

Ventilasjon

7.0

Dokumentasjon og funksjonsprøving
• Prosjektering
• FDV
• Igangkjøring/opplæring
• Merking

Ventilasjon
• Avfukter DROIO
• Hygrostat
• Rør inn/ut overbygg samt internt innv
Sanitærinstallasjon standard
• Servant med 0 3 2 avløp til underdel
• Varmtvannsbereder/varmer
• Spyleslange, industri med spylemunnstykke og oppheng
• Røropplegg fra intern pumpe til overbygg
• Skriveklaff
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1.0

ALT 2 HØYDEBASSENG MED INTEGRERT VENTILKAMMER

1.0
Administrasjon, rigg og drift
Her inngår:
• Forsikringer og sikkerhetsstillelse
• Rigg og drift
• Drift av adm og byggeplass
• Dokumentasjon og administrasjon
2.0
Konstruksjon for høydebasseng og ventilkammer inkl utv ledningsanlegg
Her inngår
• Gunn-ledningsgrøft-tomtearbeider
o Utføres av annen entreprise ihht mål data oppgitt for våre installasjoner
•

Bunnledninger for basseng og ventilkammer
o Rustfri syrefaste bunnledninger under installasjoner
o Rørgjennomføringer ventilkammer

•

Betongarbeider for bassengplate
o Støping av betongplate 08,8 m er basert på underlag og dimensjoneringer
utføres av konsulentfirma Moldskred AS/Brimer. Her leverer vi nødvendige
tegninger for betongarbeider med plate for høydebasseng samt forskaling for
betongplate inkl sentrumspotte.
o Det avrettes og stålglattes med fall mot sentrumssluk som monteres og alle
ND l 00/150 rustfri rør kommer som oppstikk ved bassengvegg unntatt Ø110
PVC SDR21 tømmerør som føres til sentrumssluk.

•

Betongarbeider for trappehusplate
o Støping av betongplate A=4,0x2,5 m
o Glidesjikkt mot bassengplate
o Sluk ved adkomstdør

•

Betongarbeider ventilkammer
• Støping av nytt dekke med bankett for plate 5,6x4,2 m
• Acodrainrist/sluk i dekke
• Støping av kjeller-vegghøyde 2,2-2,5 m
• Utsparinger og igjenstøpinger for rørgjennomføringer
• Isolert utv inkl grunnmursplast
• Steini-plater utv over terreng
• Ristdekke over ventilkammer i trappehus
• Malearbeider
o Murmaling på vegger
o Epoksy på gulv

•

Prefabrikert høydebasseng i GUP
o V=200 m3 08mxH4,0 m
o Vi leverer og monterer prefabrikert høydebasseng i GUP på ferdig støpt
betongplate. Vi har medtatt komplett oppsett av høydebasseng inkl isolering og
kledning av tank inkl plastring
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o Bassenget er oppbygd som følger;
Vegger:
Bassenget oppføres med vegger av GUP-elementer som skrues sammen på
stedet og alle skjøter og gjennomføringer plastres.
Hele veggen isoleres med 5 cm A-isolasjon , papp , lufting og Royalimpregnert
trekledning i h=4,0 m (5,0 m) over terreng.
Innvendig etableres leider med veltebøyle fra takluke til dekke.
Luke:
Veggluke, monteres i bassengvegg med adkomst fra dekke i trappehus Dette er
å anbefale, spesielt med hensyn på sikkerhet for driftspersonell og i tillegg vil
det forenkle rengjøring av basseng.
Bassengtak
Taket er isolert sandwich-konstruksjon som er dimensjonert for snølast,
beregnet for last ihht NS3079.
I topp av kulekalott kan det etableres lufting.
For basseng monteres isolert og låsbar adkomstluke 80x80 for tak i basseng.
Adkomst til takluke vindeltrapp i trappehus
Plastring:
Hele bassengfundamentet vil etter bassengene er ferdig montert, bli plastret
som gir en l 00% glatt og tett overflate for dekke, vegger og tak.
Dette forenkler renhold, forlenger perioden mellom rengjøring av basseng mhp
begroing samt ingen mulighet for innlekkasje fra tak eller utlekkasje fra
vegger/dekke. Vi gir en l 0-års tetthetsgaranti ved plastring.
•

Trappehus integrert
o Takelement isolert 250 kg
o Rister i vegg
o Takrenner med nedløpsrør
o Trearbeider med Royalimpregnert kledning
o Isolert vegg i GUP sandwich
o Isolert ståldør 150x200
o 01,8 m vindeltrapp h=6,0 m
o Felles repos/gulv ved takluke for basseng
o Montasje
o Tilpasninger

•

Bygging av tre overbygg/GUP inkl tilpasning mot trappehus
o Isolert i vegger og tak
o Diffusjonssperre i vegger og tak
o Vindsperre i vegger og tak
o Innv Elitex plater eller tilsvarende
o Utv royalimpregnert kledning brun RB l 0
o Pulttak inkl tilpasning mot trappehus
o Tak stålplater/papp
o Takrenner og nedløpsrør
o To-fløyet ståldør 100x210
o Kranbjelke 250 kg i tak
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3.0
Installasjon maskin
Rustfrie rørmateriale:
Rørmateriale
: Rustfritt syrefast AIS3 l 6L
Flenser
: Presse løsflenser syrefast, Pressede sveisekrager
Godtykkelse
: 50-200 t= 2,0 mm, 250-300 t= 3,0 mm
Bolter og mutter
: Syrefast A4
Pakning
: Gummi EPDM armert
Klammer
: Bøyleklammer AISB 16
Sveisemetode
: TIG-sveising med dekkgass
Etterbehandling
: Utvendig sveiseskjøter beises
l stk

Røranlegg syrefast stål komplett i ventilkammer ihht tegn
• Innløp: ND l 00 rustfrie SIS2343 rør
• Utløp: ND l 00 rustfrie SIS2343 rør
• Innløp/utløp nedstrøms: ND l 00 rustfrie S!S2343 rør
• Pluggkjøringsmulighet innløp/utløp
• Pluggkjøringsmulighet pumpeledning Knyken
• Tømmerør: NDI00 rustfrie SIS2343 rør
• Overløpsrør: ND150 rustfri SIS2343

l stk Pumpeanlegg Knyken
• l stk Hydro-Solo CRIEI 5-2, 3 kW 3x400V inkl trykktank og
frekvensomformer
Tap I raintete,r
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Ventiler og vannmåler
Ventiler
• 2 stk NDI00 Erhard sluse m/ratt innløp-utløp
• l stk ND l 00 Erhard sluse m/ratt tømmerør
• l stk Erhard sluseventil (Roco) m/Auma Norm SA7.6 on/off
Alt: Auma7
• 2 stk ND50 Stengeventil
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l stk ND50 Tilbakeslagsventil pumpe
2 stk ND l 00 Tilbakeslagsventil innløp/utløp
l stk ND150 Tilbakeslagsventil overløp
l stk 2» Lufte-vakuumventil
3 stk ND l 00 Gummikompensator
l stk ND50 Gummikompensator
Uttak på rør med kuleventil:
o l stk ¼ Uttak nivåtransmitter tømmerør
o 2 stk ¼» Uttak innløp/utløp HB l for vannprøver
o 2 stk l» Uttak intern vann
o 2 stk l» Uttak lufte/vakuumventil på innløp
o l stk l» Uttak undersider innløp/utløp for avtapping

Instrumentering
• l stk ND50 Vannmåler Siemens MAG5000/5100W -pumper FT02
• l stk NDI00 Vannmåler Siemens to-veis utløp/utløp FT0l
• 2 stk¼" Nivåtransmitter PT01-PT02
• 2 stk 11/2» Nivåstav LS01-LS02
• l stk ¼» manometer pumpeanlegg

5.0
Styringer/overvåkning og elektro
Vi lever komplett anlegg med følgende innhold:
Ventilkammer
Montasje av aut.skap/SD-anlegg
• Innlegg av strømkabel/signalkabel inkl jording og kobling i skap.
Føringsveier
• Lys og varme for ventilkammer
l stk Ribberørsavner m/termostat
• 3 stk LED-armaturer
l stk Utelys med fotocelle
Kabling strøm/signal fra skap til:
l stk pumpe inkl frekvensomformer
• l stk motorventiler 0,3 kW inkl tilbakemelding
• 2 stk vannmåler elektronisk type Siemens
• 2 stk transmittere 4-20 mA ny
• I stk nivåstav vann på gulv
• l stk Nivåstav overløpsreg
2 stk 16A Stikk disponibel
• l stk 16A Stikk for bereder
• l stk 16 A Stikk for avfukter 1,5 kW
Trappehus elektroinstallasjon
- Trekking av nødvendig kabel fra ventilkammer til trappehus
o Levering og trekking av signalkabel nivåstav i trappehus
o Koblingsboks og trekking av kabel til lysarmatur i trappehus ved
leider og i topp trappehus ved bassengluke.
o 3 stk Lysarmatur LED
o Utelys m/fotocelle
o LED-lys innv basseng -1 stk
o Føringsveier
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Automatikkskaplfordeling:
Inntaksdel
Jordfeilvarsling
Effektbryter
Målebrett for E-verksmåler- 3x400V
Fordeling/styreskap
Motorkurs pumpe 3 Kw-l stk
Kurs for frekvensomformer l
Motorkurs motorventil 0,2 kW- l stk
Kurs for nivåtransmitter -2 stk
Kurs for nivåstav ventilkammer- l stk
Kurs for nivåstav overløpsreg - l stk
Kurs for vannmåler-2 stk
Kurs for bereder- l stk
Kurs for avfukter l kW
Kurs for SD-anlegg
Sikringskurser øvrige- lys og varme
Disp kurser
Betjeningsbrytere
Hjelperele
Panelinstrument
Strømforsyning 24V
Styrestrømsikringer med jordfeilbryter
Overspenningsvern styrestrøm og inntak
Komplett ihht krav i spesifikasjon
Innbygging av SD i fordeling
SD-anlegg
Leveransomfang for tilbud fra ABB.

Leveringsbeskrivelse
Vårt tilbud omfatter levering og programmering av PLS og drlftskontroll for styring av
Knyken HB i Orkland kommune.
Det leveres en standard PLS ACSOO - med 10-moduler for nødvendige signaler,
strømforsyning, UPS og batterier.
Det leveres en 5-ports switch som vil utgjøre vårt grensesnitt for kommunikasjon m o t
driftsentral.
Lokal !driftsetteise er inkludert, og det er regnet med l arbeidsdag+ reisetid. Timeforbruk
utover dette vil bli fakturert etter løpende regning.
Tabell 2.1 Ol oversikt

Stasjon

DI

DO

Al

AO

Knyken HB

32

8

8

0
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Lever;ngsomfang
Materiell og arbeid tii Knyken HB.
Tabell Z.2 Materiell
Type

Art. Nr.

PLS

1SAP507100R0001 CP607

PLS

1SAP131000R0278 PM5630-2ETH

PLS

1SAP111300R0278 TB5610-2ETH

PLS

1SAP180100R0002 MC5102

PLS

1SAP180300R0001 TA521

PLS

1SAP180600R0001 TA524

PLS

l

1TNE968902R2102 01562

2

PLS

1TNE968902R2201 00561

PLS

l

1TNE968902Rll01 Al561

2

PLS

1TNE968901R3106 TA565-ll

l

PLS

Nettverk

1TNE968901R3105 TA565-9
184551
Patch cable

Nettverk

2891001

Battert

2866611

TRIO-UPS/1AC/24DC/5

2866365
Overspenningsvn 2906450

QUINT-BAT/24DC/12AH

Batteri

Beskrivelse

Antall

FL SWITCH SFNB STX

Type 3 • PLT-T3-IT-230-FM

Tabell Z.l Arbeid
Arbeidsbeskrivelse

Prosjektledelse
PLS programmering
Panel Programmering
Programmering database/toppsystem
IAT
Dokumentasjon
ldrlftsettelse (l dag)

Forutsetninger for leveransen
Vi forutsetter at det er utført signalkontroll på anlegget før idriftsettelse starter.
ABB dokumenterer bare de løsningene vi leverer. Grenseskillet for dokumentasjon ved
kobling m o t utstyr levert av annen leverandør, slutter ved vår leveransegrense.
Vi forutsetter at kommunikasjon mot Orkland kommune VA-nettverk er etablert av kunde
eller sluttkunde innen idriftsettelse påbegynnes.
Andre merknader
Vi forutsetter bistand fra kunde/leverandører i forbindelse med idriftsettelse både på
utestasjon og på sentralen dersom d e t t e er påkrevd.
Etter at utstyr er montert på anlegget, vil ABB klargjøre styresystemet for test og
idriftsettelse. I dette inngår blant annet å laste ned og starte opp programvaren for
styresystemet. Det er derfor en viktig betingelse at kjøper eller eventuelle
underleverandører av kjøper, holder sitt leveranseomfang nødvendig sikret mot uønskede
manøver (start av motorer, åpning/lukking av ventiler). Dette betyr at med mindre utstyret
er under oppsikt av kvalifisert personell, skal utstyret tii enhver t i d fram til kjøper overtar
driftsansvaret, være strømløst eller på annen måte sikret m o t uønskede manøver.

6.0

Ventilasjon

Ventilasjon
• Avfukter DR030
• Hygrostat
• Vegghylle
• Rør inn/ut overbygg samt internt innv
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Sanitærinstallasjon standard
• Servant med 0 3 2 avløp til underdel
• Varmtvannsbereder/varmer
• Spyleslange, industri med spylemunnstykke og oppheng
• Røropplegg fra intern pumpe til overbygg
• Skriveklaff
7.0

Dokumentasjon og funksjonsprøving
• Prosjektering
• FDV
• Igangkjøring/opplæring
• Merking
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ANDRE KOMMENTARER
Betingelser
Vi gjør oppmerksom på at levering- og prissituasjonen er svært usikker for øyeblikket mhp krigen
i Ukraina og ettervirkninger etter Covid-19. Vi ønsker gjeme en dialog rundt dette i forbindelse
med eventuelt forhandling- eller kontraktsmøte.
Leveranseomfang for ABB er basert på deres tilbud, se 5.0 SD-anlegg
Framdrift og gjennomføring:
Vedlagt følger skissert framdriftsplan for alle fag, gjennomføringsplan med ressursbruk og
milepæler. Alle våre samarbeidspartnere har tidligere deltatt på tilsvarende prosjekter sammen
med oss og oppfyller kravspesifikasjonen innenfor sine fagområder, se
leverandørkonstellasjon.
I den totale tidsplanen tatt hensyn til min. 4 uker herdetid på betongplate før
montasje/plastring av plate samt min. 28 dager herdetid på betong påstøp rundt basseng etter
montasje før oppfylling av basseng kan skje. Herdetid for plastring inngår også her.
Vask og desinfisering av basseng utføres på l dag og vi ønsker her om mulig å leie brannbil
av kommunen til spylearbeider. Synketest utføres f.eks over ei helg og kommunen driftsfolk
må bistå her ved fylling av bassenget.
Annet:
Vi har behov for framlagt fritt strøm/vann.
Bassengtomt må etableres slik at lastebil (12 m)+ henger og mobilkran må kunne kjøre helt
inntil betongplate.
Innmålinger utføres av grunn-ledningsentreprenør og leveres i kof-fil el.l Vi tegner i
SolidWorks i plan-snitt og 3 0 .
det er tilfredsstillende og deres evt. ordre vil få vår største oppmerksomhet.
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