
 

 

Technologia dla odlewni

OFERTA TECHNICZNO - HANDLOWA

TOPIALNIA ELEKTRYCZNA ŻELIW ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 

TEZ-2x2T

Zielona Góra, 15.10.2015
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1. WSTĘP

Przedstawiamy Państwu ofertę na topialnie elektryczną żeliw TEZ-2x2T, z  myślą zaspokojenia
wymagań zawartych w ustaleniach technicznych.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Nazwa J. m. Wartość
Moc wyjściowa kW 1000

Maksymalne napięcie średniej częstotliwości V 1100
Maksymalny prąd stały A 1000
Średnia częstotliwość Hz 500

Pojemność tygla t 2
Ciśnienie robocze wody chłodzącej kg/cm2 1-2

Warunki zasilania 3 fazy, 4 przewodowe,
400V, 50Hz

3. ZALETY

Zalety elektrycznych pieców topialnych średniej częstotliwości : 
• możliwość całkowitego opróżnienia tygla, co daje łatwość zmiany gatunku żeliwa ;
• niepotrzebne są bloki startowe;
• nie jest wymagane dokładne osuszanie wsadu;
• znaczne oszczędności w zużyciu energii w porównaniu z piecami indukcyjnymi sieciowej 

częstotliwości;
• zwiększona elastyczność topialni;
• zmniejszone zużycie energii właściwej do poziomu 500 kW/t;
• zmniejszone straty ciepła;
• możliwość osiągania mocy względnej do 1 MW/t pojemności tygla;
• mniejsze zużycie wymurówki tygla;
• mniejsze koszty eksploatacji i utrzymania ruchu.

4. ZAKRES DOSTAWY

Zakres dostaw obejmuje kompletną topialnię średniej częstotliwości,  w której skład wchodzą
następujące podzespoły:

• piec topialny indukcyjny o pojemności tygla 2t – 2 szt.
• układ chłodzenia pieca – 1 szt.
• szafa sterownicza pieca odizolowana od zapylenia (kabina sterownicza) – 1szt.
• podwójne zasilanie pieca (podstawowe i rezerwowe) – 1 kpl.
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Dodatkowo  oferujemy  pomoc  techniczną  w  zakresie  odpłatnego  dostarczenia  materiałów
będących pomocnymi w opracowaniu projektu technologicznego topialni,  który jest niezbędny do
uzyskania pozwolenia na budowę.

5. CENA I WARUNKI DOSTAWY

Cena za dostawę urządzenia zawartego w punkcie 4 oferty wynosi:  600.000 zł 
(słownie: sześćset tysięcy zł)
Podana ceny nie zawiera:
• podatku VAT, który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• kosztów transportu urządzeń do zamawiającego;
• kosztów  montażu  urządzeń  u  zamawiającego  (istnieje  możliwość  zatrudnienia  

specjalistów z firmy producenta na czas montażu za dodatkową opłatą);
• demontażu istniejących maszyn i urządzeń w miejscu montażu;
• oprzyrządowania technologicznego;
• doprowadzenia czynników energetycznych do miejsca instalacji stanowiska;
• innych kosztów nie ujętych w niniejszej ofercie.

Warunki płatności:
• wpłata zaliczkowa w wysokości 40% wartości umowy dokonana w terminie do 14 dni od 

podpisania umowy,
• wpłata  w  wysokości  60%  wartości  umowy  dokonana  po  inwentaryzacji  i  

skompletowaniu wszystkich elementów topialni, przed odbiorem urządzeń.

6. TERMIN REALIZACJI

Termin odbioru urządzeń wynosi 2 tygodnie od dnia dokonania wszystkich płatności.

7. SERWIS

Serwis pogwarancyjny jest możliwy do wykonania przez producenta urządzeń, po opłaceniu
kosztów transportu i zakwaterowania dla pracowników oraz dodatkowych opłat serwisowych
wyznaczonych przez producenta.
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9. RYSUNEK OFERTOWY

Rysunek ofertowy pieca 2t.
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