รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุ ภณ
ั ฑ์ (เพิม่ เติม) รายการห้องเย็นสาเร็จรู ปพร้อมอุปกรณ์และระบบ
ติดตั้ง จานวน 2 ชุด ตามประกาศประกวดราคาซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ดว้ ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ห้องเย็นสาเร็ จรู ป ประกอบด้วย
1.1 ห้องเย็น (กว้าง x ยาว x สูง) มีขนาดภายนอกไม่นอ้ ยกว่า 2.40 x 3.00 x 2.40 เมตร ขนาดภายในไม่น้อย
กว่า 2.20 x 2.80 x 2.20 เมตร จานวน 2 ห้อง โดยทั้ง 2 ห้อง แยกออกจากกัน ซึ่งห้องที่ 1 เก็บวัตถุดิบสด (ของ
ดิบ) และห้องที่ 2 เก็บผลิตภัณฑ์สุดท้าย (ของสุ ก) ในพื้นที่วางขนาด (กว้าง x ยาว) 2.95 x 6.00 เมตร (ดูจาก
แบบโรงงานนวัตกรรมการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ประมง ซึ่ งปั จจุบันยังไม่ได้สร้ าง ในไฟล์แนบ) สามารถลด
อุณหภูมิในห้องเย็นได้ไม่น้อยกว่า -20 องศาเซลเซี ยสและใช้ระยะเวลาในการลดอุณหภูมิ จาก 20 องศา
เซลเซียส ถึง -20 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 18 ชัว่ โมง
2. อุปกรณ์และระบบติดตั้ง ประกอบด้วย
2.1 ฉนวนโฟมผนังห้องเย็น ใช้โพลียูเรเทนขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์
(38-40 kg/m3) และเหล็กคัลเลอร์ บอร์ นผิวเรี ยบไม่น้อ ยกว่า 0.45 เมตร โดยใช้บูทิ วมาสติกสาหรับ เชื่ อ ม
รอยต่อของฉนวน ติดตั้งรี เวทสาหรับยึดแผ่นฉนวนกับอลูมิเนียม ซึ่งอลูมิเนียมหน้าตัดต่างๆ ชุบอโนไดส์เป็ น
ตัวเข้าลิ้นและปิ ดรอยต่อส่วนต่างๆ ของห้องเย็น จานวน 2 ชุด
2.2 ประตูห้องเย็น ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1.0 x 2.0 เมตร มีอุปกรณ์นิรภัยสาหรับติดที่บานประตูดา้ นในห้องเย็น
เพื่อเปิ ดจากด้านในหากเกิดกรณีที่ดา้ นนอกถูกล๊อค กรอบบานประตูและวงกบประตูใช้แผ่นคัลเลอร์บอร์นคร
อบรอบบาน จานวน 2 ชุด
2.3 พื้นห้องเย็น เป็ นพื้นสาเร็ จรู ปปูทบั ด้วยอลูมิเนียมกันลื่น โดยใช้ซิลิโคนและซี ลเลอร์ เชื่ อมรอยต่อแผ่น
ฉนวน จานวน 2 ชุด
2.4 ชุดคอนเด็นซิ่ ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า ประกอบด้วยคอยล์ร้อนที่สามารถระบายความร้อนโดยใช้
พัดลมไม่น้อยกว่า 1 ตัว มีอุปกรณ์กรองสิ่ งสกปรกออกจากระบบทาความเย็น และอุปกรณ์วดั ระดับแรงดัน
น้ ายา จานวน 2 ชุด
2.5 คอยล์เย็น มีจานวนพัดลมขนาดไม่นอ้ ยกว่า 350 มิลลิเมตร ไม่นอ้ ยกว่า 2 ตัว จานวน 2 ชุด
2.6 ระบบไฟฟ้าควบคุมห้องเย็น มีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไม่ปกติ เช่น ไฟตก ไฟกระชาก ไฟขาดเฟสและ
ไฟไม่บาลานซ์ อุปรณ์วดั อุณหภูมิระบบดิจิตอลที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน อุปกรณ์ตดั ต่ อ การท างานของคอมเพรสเซอร์ คอลย์ร้ อ นและคอลย์เ ย็น ไฟแสดงสถานะการท างานของอุ ป กรณ์
ต่างๆ สวิตซ์เปิ ด-ปิ ดการทางานของเครื่ องทาความเย็น และตูค้ วบคุมสามารถกันน้ า กันฝุ่ นและได้มาตรฐาน
จานวน 2 ชุด
2.7 อุปกรณ์ควบคุมระบบน้ ายาห้องเย็น ประกอบด้วยน้ ายาทาความเย็นชนิ ด R404a ผ่านท่อทองแดงเพื่อ
ส่ งนายาเข้าระบบและข้อต่อต่างๆ โดยระยะเดินท่อไม่นอ้ ยกว่า 10 เมตร ใช้กา้ มปูในการยึดและเชื่อมต่อท่อ
ทองแดงเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ ายาทาความเย็นที่ได้มาตรฐาน จานวน 2 ชุด

2.8 ฮีทเตอร์สาหรับละลายน้ าแข็ง ประกอบด้วยฮีทเตอร์คอลย์เย็นที่สามารถป้องกันน้ าแข็งเกาะบริ เวณฟิ
นคอลย์เย็น ฮีทเตอร์ขอบประตูที่สามารถป้องกันหยดน้ าคอนเด็นที่อาจเกิดขึ้นบริ เวณขอบประตู วาล์วปรับ
แรงดันภายในและภายนอกห้องเย็นให้เท่ากันเพื่อป้องกันรอยรั่วบริ เวณรอยต่อของแผ่นฉนวน และดีมเมอร์ที่
สามารถปรับความร้อนของฮีทเตอร์ขอบประตู จานวน 2 ชุด
2.9 ระบบตรวจสอบอุณหภูมิห้องเย็นแบบออนไลน์ สามารถติดตามสถานะการทางานของห้องเย็น ได้แก่
อุณหภูมิห้องเย็น สถานะการทางานของเครื่ องคอมเพรสเซอร์และคอยล์เย็น และสถานะทางไฟฟ้าของเครื่ อง
คอมเพรสเซอร์และคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ได้ตลอดเวลาผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเก็บข้อมูลทุกๆ 1
นาที ผ่านระบบคลาวน์ จานวน 2 ชุด
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