
Nr Data Uwaga

Nr Data Pytanie Odpowiedź

1 2015-03-23 Does ABB want a supply of components or a assembled system We would like to have an assembled system

2015-03-23
Czy ABB oczekuje dostawy komponentów czy gotowego (montowanego) 

rozwiązania

Oczekujemy gotowego (montowanego) rozwiązania

2 2015-03-23 How the system will be used? The converters will be used to drive motors

2013-03-23 Do czego system będzie wykorzystywany? Przekształtniki będą wykorzystywane do napędu silników

3 2015-03-23
What is he requested output voltage, currents The output voltage should 400 V (line-to-line). The maximum 

output current should be 50 A.

2015-03-23 Jaki są wymagane napięcie wyjściowe i prąd wyjściowy.
Napięcie wyściowe powinno wynośić 400 V (międzyfazowe). 

Maksymalny prąd wyjściowy powinien wynosić 50 A.

4 2015-03-23 What does Devices Self test mean?

Device self-test meaning – modules self-test after powering up. 

Optionally the test can provide generation of a voltage waveform 

at the output

2015-03-23 Co kryje się pod pojęciem samotestowania?

Pojęcie samotestowania urządzenia oznacza przeprowadzenie 

autotestu modułów po załączeniu zasilania. Opcjonalnie test 

może zapewniać wygenerowania fali napięciowej na wyjściu.

5 2015-03-23

There is a penalty of 500 PLN each day of late delivery as set  in section 3.3 

for late delivery. (I see also in section 5 a penalty. Here they speak about 0.5 

% = contradictory with section 3.3)

0,5% net contract value is a penalty for late delivery of the Device 

(for each day), 500 PLN penalty (for for each day of delay) is for 

late delivery of the Performance Bond

2015-03-23

Jest kara 500 PLN za dzień opóźnienia, określona w sekcji 3.3 ale również w 

sekcji 5 jest mowa o karze w wysokości 0,5% wartości netto za każdy dzień 

opóźnienia. Zapisy te są w sprzeczności.

Kara 500 PLN jest za każdy dzień opóźnienia w dostaczeniu 

gwarancji bankowej, kara w wysokości 0,5% wartości netto 

kontraktu za każdy dzień opóźnienia jest za opóźnienie w 

dostawie Urządzenia

6 2015-03-20 Can the delivery be 12-14 weeks? The device sould be delivered latest in June

2015-03-20 Czy termin dostawy może być 12-14 tygodni? Urządzenie musi być dostarczone najpóźniej w czerwcu

7 2015-03-26
Can you confirm that you want a bidirectional systems, thus a 4Q motor drive 

setup.
We would like to have three separate converters AC/DC/AC.

2015-03-26 Czy układ ma być dwukierunkowy, 4Q (4 kwadrantwy) W ofercie powinny się znaleźć 3 przekształtniki AC/DC/AC.

8 2015-03-26
Grid to DC – DC to PWM to control the machine and vice-versa. Please 

confirm.
The converters should bidirectional – 4Q.

2015-03-26
Czy układ oczekiwany to przekształtnik AC/DC połączony z przekształtnikiem 

DC/AC (wyjście typu PWM)? Proszę o potwierdzenie

Przekształtniki powinny być z dwukierunkowe – 4Q (4-

kwadnratowe)

9 2015-03-26
We also require some more information on the motors and if an encoder or 

resolver is required. If so please let us know the type and manufacturer.
We will use different kind of motors (IM, PM etc.)

2015-03-26
Czy mogą zostac przekazane dodatkowe informacje odnosnie silników, czy 

wymagane są resolver i encoder, jeśli tak, proszę podać typ i producenta

Będą one zasilać różnego rodzaju silniki (Indukcyjny, o 

Magnesach trwałych etc.)


