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1. «Керемет Банк» ААК Uniflair TRAD 1422 кондиционери үчүн компрессор сатып алууга кызыкдар 
экендигин билдирет.  
 

2.   Бааларды суроого катышуу үчүн Сизге орус же кыргыз тилдеринде коммерциялык сунуш берүү 
талап кылынат, сунушта товардын сапатын тастыктоочу тиешелүү сертификат, өндүргөн өлкө, 
товардын баасы жеткирүү мөөнөтү көрсөтүлүп, жетекчинин колу жана ишкананын мөөрү коюлушу 
зарыл.  
 3.    Төмөнкү дарек боюнча кайрылууну колго же почта аркырлуу электрондук түрдө тапшырууга болот:  
      

Кыргыз Республикасынын «Керемет Банк» ААКнын Административдик бөлүмү 
Бишкек шаары, Тоголок Молдо көч, 40/4, № 209 каб. 

АБ Сатып алуулар секторунун башчысы  
Бейшеналиев С.К.  

Тел: (312) 313173 д/н 2080 
Моб.тел: 0557250286 
Электрондук почта  

Beishenaliev_S@keremetbank.kg  
Кыргыз Республикасынын «Керемет Банк» ААКнын Административдик бөлүмү 

 
4. Баа KGS\USD валютасында көрсөтүлүүсү зарыл, төмөнкүлөрдү эске алуу менен:  
 • Банк кеңсесине чейин ташып жеткирүүнү,  
•   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык салыктарды жана жыйымдарды,   
 
ошол эле учурда ал кеминде 30 күн жарактуу болууга тийиш. Баа боюнча сунуштарды 2021-жылдын 07-
июлунда саат 14.00дөн кечиктирбей жөнөтүү зарыл. Катышуучулардын көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечигип 
калган табыштамалары каралбайт.  
 
5.   Сатуулардын соңку баасы шартсыз көрсөтүлүүсү керек, техникалык спецификациялардын бардык 
талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны көрсөткөн катышуучуга артыкчылык берилет.  
 
6.  Бул өңдүү камсыздоолор менен иш алып баруу боюнча кеминде 3 жылдык тажрыйбасы тууралуу 
маалымат берүү (кат, камсыздоо суммасы көрсөтүлгөн келишимдин тизмеси жана Заказчылардын 
байланыш номурлары).  
 
Коммерциялык сунуштарды караштыруунун жыйынтыгында Сатып алуу иштеринин 
катышуучуларынын табыштамаларында көрсөтүлгөн ташып жеткирүү мөөнөтү, бааларды 
көтөрүү, ошондой эле төлөм шарттары өзгөртүлбөйт.  Камсыздоо шарттары талапка ылайык 
келбесе же сатып алуулардын Жеңүүчүсү шарттарга макул болбосо, Камсыздоо келишимин түзүү 
учурунда аталган Камсыздоочу Банк камсыздоочуларынын Кара тизмесине киргизилет.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Таблица цен 
компрессор для кондиционера Uniflair TRAD 1422 для нужд ОАО «Керемет Банк» 

 

Лот 
№ 

Наименование Кол-во шт. Стоимость 
за 1 ед. 
(сом) 

Сумма 
(сом) 

1.   
Спиральный компрессор Danfoss, Тип HCJ090T4LC7, 

R410A  
RLA 12.2 A 

Вариант упаковки Промышленная упаковка 
Верхнее значение диапазона напряжений при 50 Гц 

[V] 457 V 
Верхнее значение номинального напряжения при 50 

Гц [V] 415 V 
Выравнивание уровней масла Отсутствует 

Высота всасывающего патрубка [мм] 377 mm 
Высота нагнетательного патрубка [мм] 510 mm 

Диаметр [мм] 184 mm 
Заправка маслом, [л]2.66 L 

Заправка хладагентом [kg] [Max] 7.26 kg 
Защита электродвигателя Внутреннее устройство 

защиты  
от перегрузки 

Использование сегмента Кондиционирование 
воздуха 

Класс защиты (IP) IP22 
Код конфигурации Одинарный 

Количество упаковок 16 
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 19 A 
Максимальное давление со стороны высокого 

давления 46.1 bar 
Максимальное давление со стороны низкого 

давления 31.1 bar 
Нижнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V]

 342 V 
Нижнее значение номинального напряжения при 50 

Гц [V] 380 V 
Номер модели HCJ090T4LC7 

Номинальная холодопроизводительность при 50 Гц
 19.8 kW 

Описанный объем [см3] 86.85 cm³ 
Отверстие манометра высокого давления

 Отсутствует 
Отверстие манометра низкого давления

 Отсутствует 
Перечень рекомендуемых масел 320HV 

Поставляемое маслоПервоначальная заправка 
маслом 

Предохранительный клапан Отсутствует 
Размер всасывающего патрубка [in] 1 1/8 in 
Размер всасывающей соединительной трубы [in]

 1 1/8 in 
Размер нагнетающего патрубка [in] 7/8 in 

Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 7/8 
in 

Регулировка производительности Фиксированная 
скорость 

1   



Скорость вращения при 50 Гц [rpm] 2900 rpm 
Сопротивление обмотки 1-2 [Ohm] 1.29 Ohm 
Сопротивление обмотки 1-3 [Ohm] 1.28 Ohm 
Сопротивление обмотки 2-3 [Ohm] 1.33 Ohm 

Стандарт сертификации CE 
UL 

Стандарт фитингов ODF 
Технология Спиральный 

Тип HCJ 
Тип масла PVE масло 

Тип присоединения Запаяный 
Ток с блокированным ротором (LRA) 110 A 
Торговое название Спиральный компрессор 

Фаза 3 
Хладагент R410A 
Частота [Гц] 50/60 
Экономайзер Нет 

Электропитание компрессора [В/ф/Гц] 400/3/50 
 

Гарантия 1 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Күнү: «____» ___________________

